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ถ้อยแถลง จากเลขาธิการ

	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตร	ได้จดัทำ�เอกส�ร	“ส�รสนเทศเศรษฐกจิก�รเกษตรร�ยสนิค้�	ป	ี2563”			 

โดยจัดเก็บ	 รวบรวม	 และวิเคร�ะห์ข้อมูลพื้นฐ�นด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตรร�ยสินค้�ของประเทศไทย	

ประกอบด้วย	6	หมวดสินค้�	ได้แก่	พืชไร	่ไม้ผลไม้ยืนต้น	พืชผัก	ไม้ดอก	ปศุสัตว์	และประมง	รวมจำ�นวน	

36	สินค้�	ซึ่งครอบคลุมข้อมูลด้�นก�รผลิต	ก�รตล�ดและม�ตรก�รต�่ง	ๆ	ของแต่ละสินค�้	นอกจ�กนี้ยัง

รวบรวมข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ท�งก�รเกษตร	ปริม�ณนำ้�ฝน	อุณหภูมิ	เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร	

และปฏิทินสินค�้เกษตรที่สำ�คัญ	อีกด้วย	

	 สำ�หรบัข้อมลูในเอกส�รฉบบันี	้รวบรวมและจัดทำ�โดยศนูยส์�รสนเทศก�รเกษตร	สำ�นกัง�นเศรษฐกิจ

ก�รเกษตร	 โดยรวบรวมข้อมูลจ�กหน่วยง�นต่�ง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับภ�คก�รเกษตรตั้งแต่ต้นนำ้�	 กล�งนำ้�	

และปล�ยนำ้�	อ�ทิ	กรมชลประท�น	กรมป่�ไม้	กรมอุตุนิยมวิทย�	กรมศุลก�กร	สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	เป็นต้น	นอกจ�กนี้	ยังได้

รวบรวมขอ้มลูหนว่ยง�นต�่งประเทศ	ได้แก	่กระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิ�	(United	States	Department	

of	Agriculture)	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	(Food	and	Agriculture	Organization	

of	the	United	Nations)	สภ�ไตรภ�คีย�งพ�ร�ระหว่�งประเทศ	(International	Tripartite	Rubber	

Council)	 และสม�คมประเทศผู้ผลิตย�งธรรมช�ติ(Association	of	 Natural	 Rubber	 Producing	

Countries)	

		 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 ขอขอบคุณหน่วยง�นที่ให้คว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลส�รสนเทศ 

ดังกล�่วไว้	ณ	โอก�สนี้	ห�กมีข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือต้องก�รรับบริก�รข้อมูลเพิ่มเติมส�ม�รถติดต่อ

ได้ที่ส่วนปฏิบัติก�รข้อมูลก�รเกษตร	ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	หม�ยเลข

โทรศัพท์	0	2561	2870	E-mail:	prcai@oae.go.th	และ	www.oae.go.th

(น�ยฉันท�นนท์		วรรณเขจร)																																																																		

เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

มีน�คม	2564



วิสัยทัศน์
	 “องค์กรชี้นำ�ก�รพัฒน�ภ�คเกษตรและศูนย์กล�งส�รสนเทศก�รเกษตรแห่งช�ติ	ภ�ยในปี	2565”

พันธกิจ
	 1.	 เสนอแนะนโยบ�ย	 จัดทำ�แผนพัฒน�	 และม�ตรก�รท�งก�รเกษตร	 รวมทั้งจัดทำ�ท่�ที	 
และร่วมเจรจ�ก�รค้�สินค้�เกษตรและคว�มร่วมมือด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ
	 2.	 จัดทำ�และบริห�รจัดก�รข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร
	 3.	 ศึกษ�	 วิเคร�ะห์	 วิจัยด้�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 จัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจก�รเกษตร	 
ทั้งภ�ยในประเทศและต�่งประเทศ
	 4.	 ติดต�มและประเมินผลแผนง�น	/	โครงก�รที่สำ�คัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป้าประสงค์
			 “ส�รสนเทศก�รเกษตรและแผนพัฒน�ก�รเกษตรที่เป็นเลิศ	 สนับสนุนก�รขับเคลื่อนภ�คเกษตร 
ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งสมดุลและยั่งยืน”

กลยุทธ์
	 1.	 ยกระดับก�รจัดทำ�และบริห�รจัดก�รส�รสนเทศก�รเกษตรแห่งช�ติ
	 2.	 พัฒน�กระบวนก�รศึกษ�	วิเคร�ะห	์วิจัย	และประเมินผลด�้นเศรษฐกิจก�รเกษตร
	 3.	 เพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดทำ�นโยบ�ย	 ม�ตรก�ร	 และแผนพัฒน�ก�รเกษตร	 ให้เป็นที่ยอมรับ 
และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติ
	 4.	 พัฒน�สมรรถนะองค์กรและศักยภ�พบุคล�กร

ผลสัมฤทธิ์ 
	 ภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ส�ม�รถนำ�ข้อมูลส�รสนเทศก�รเกษตร	 นโยบ�ย	 และม�ตรก�รด�้นก�รเกษตร	
ไปใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผน	เพื่อแก้ไขปัญห�และพัฒน�ภ�คเกษตรของประเทศ

ค่านิยม (SMART OAE)
	 S		 Specialized	 =	 คว�มเชี่ยวช�ญ
	 M	 Moral	 =	 มีคุณธรรม
	 A		 Accountable	 =	 มีคว�มรับผิดชอบ
	 R		 Rational	 =	 มีเหตุผล
	 T	 Targetable	 =	 มีเป�้หม�ย

ข้อมูลองค์กร



โครงสร้างสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	 มีฐ�นะเทียบเท่�กรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

ตั้งขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติเศรษฐกิจก�รเกษตร	พ.ศ.2522	มีก�รแบ่งส่วนร�ชก�รต�มกฎกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	พ.ศ.2557	ให้แบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	ดังต่อไปนี้

 1.  สำานักงานเลขานุการกรม
 2.  กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 3.  กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 4.  ศูนย์ประเมินผล
 5.  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 6.  สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 7.  ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ*
 8.  สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยแบ่งเป็น

	 	 8.1	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 1	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงร�ย	ลำ�พูน	 
ลำ�ป�ง	แม่ฮ่องสอน	และพะเย�
	 	 8.2	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่2	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัพษิณโุลก	แพร่	น�่น	อตุรดติถ ์
สุโขทัย	และต�ก
	 	 8.3	 สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่3	พ้ืนทีร่บัผิดชอบ	จงัหวดัอุดรธ�น	ีหนองค�ย	หนองบวัลำ�ภู	 
เลย	บึงก�ฬ	นครพนม	และสกลนคร
	 	 8.4	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	4	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดขอนแก่น	ก�ฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	 
และมห�ส�รค�ม															
	 	 8.5	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	5	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครร�ชสีม�	บุรีรัมย์	ชัยภูมิ	 
และสุรินทร์
	 	 8.6	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 6	 พ้ืนที่รับผิดชอบ	 จังหวัดชลบุรี	 สมุทรปร�ก�ร	 
นครน�ยก	ปร�จีนบุรี	สระแก้ว	ฉะเชิงเทร�	ตร�ด	ระยอง	และจันทบุร	ี
	 	 8.7	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรท่ี	7	พืน้ท่ีรับผิดชอบ	จงัหวดัชัยน�ท	สิงหบ์รีุ	ลพบรีุ	อ�่งทอง	 
สระบุรี	สุพรรณบุรี	พระนครศรีอยุธย�	ปทุมธ�น	ีนนทบุรี	และกรุงเทพมห�นคร
	 	 8.8	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่8	พืน้ทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัสรุ�ษฎร์ธ�น	ีนครศรีธรรมร�ช	 
กระบี่	ภูเก็ต	พังง�	ระนอง	และชุมพร
	 	 8.9	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 	 9	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดสงขล�	พัทลุง	 ตรัง	 สตูล 
ปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส
	 	 8.10	สำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รเกษตรที	่10*	พ้ืนทีร่บัผดิชอบ	จงัหวดัร�ชบุร	ีนครปฐม		ก�ญจนบรุ ี
สมุทรส�คร	สมุทรสงคร�ม	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์
	 	 8.11	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	 11*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	ศรีสะเกษ	 
มุกด�ห�ร	ยโสธร	และอำ�น�จเจริญ	
	 	 8.12	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	12*	พื้นที่รับผิดชอบ	จังหวัดนครสวรรค์	กำ�แพงเพชร 
พิจิตร	เพชรบูรณ์	และอุทัยธ�นี			

หม�ยเหตุ:	*	เป็นก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยในสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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ภาพรวม
เศรษฐกิจการเกษตร





	 	 หน่วย:	ล้�นบ�ท	  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)

  ภาคการเกษตร  1,236,980   1,302,041   1,339,566   1,374,987   1,357,503   608,753   638,106   675,337   671,013   648,092 

  ภาคนอกการเกษตร  13,353,357   14,186,623   15,029,139   15,523,103   14,345,518   9,320,992   9,704,831   10,096,775   10,351,765   9,697,138 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  14,590,337   15,488,664   16,368,705   16,898,090   15,703,021   9,848,502   10,259,941   10,689,790   10,932,067   10,266,608 

รายการ
ณ ราคาประจำาปี (Current Market Prices) แบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)*

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2559-2563

ที่มา:	 สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	
	 *	ข�ดคุณสมบัติก�รรวม	(non-additive)	  

1

หน่วย: ลา้นบาท

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563

  ภาคการเกษตร 1,236,980   1,302,041   1,339,566   1,374,987   1,357,503   608,753      638,106      675,337      671,013      648,092      

  ภาคนอกการเกษตร 13,353,357 14,186,623 15,029,139 15,523,103 14,345,518 9,320,992   9,704,831   10,096,775 10,351,765 9,697,138   

  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 14,590,337 15,488,664 16,368,705 16,898,090 15,703,021 9,848,502   10,259,941 10,689,790 10,932,067 10,266,608 

ทีมา: สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
         * ขาดคณุสมบตักิารรวม (nonadditive)

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 25592563

รายการ
ณ ราคาประจาํปี (Current Market Prices) แบบปริมาณลกูโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)*

1,236,980 
1,302,041 1,339,566 1,374,987 1,357,503 
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ลา้นบาท 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตร ณ ราคาประจาํปี 

8.48 8.41 8.18 8.14 
8.64 

7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00

2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ 

การเกษตร 
 8.64% 

อตุสาหกรรม 
 30.40% 

การขายส่ง 
ขายปลีก 
16.81% 

โรงแรมและ 
ภตัตาคาร  

4.05% 

คมนาคมขนส่ง 
 4.89% 

บริหารราชการ 
ป้องกนัประเทศ   

6.55% 

การศึกษา 
 4.42% 

อืนๆ  
16.02% 

การเงินและประกนัภยั 
8.23% 

สดัส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาํปี 

สดัส่วนมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2563  (ณ ราคาประจาํปี(( 

608,753 

638,106 

675,337 
671,013 

648,092 

580,000
600,000
620,000
640,000
660,000
680,000
700,000

2559 2560 2561 2562 2563 

ลา้นบาท 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตร แบบปริมาณลกูโซ่ 

หน่วย: ลา้นบาท

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563

  ภาคการเกษตร 1,236,980   1,302,041   1,339,566   1,374,987   1,357,503   608,753      638,106      675,337      671,013      648,092      

  ภาคนอกการเกษตร 13,353,357 14,186,623 15,029,139 15,523,103 14,345,518 9,320,992   9,704,831   10,096,775 10,351,765 9,697,138   

  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 14,590,337 15,488,664 16,368,705 16,898,090 15,703,021 9,848,502   10,259,941 10,689,790 10,932,067 10,266,608 

ทีมา: สาํนักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
         * ขาดคณุสมบตักิารรวม (nonadditive)

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 25592563

รายการ
ณ ราคาประจาํปี (Current Market Prices) แบบปริมาณลกูโซ่ (Chain Volume Measures: CVM)*

1,236,980 
1,302,041 1,339,566 1,374,987 1,357,503 

1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000

2559 2560 2561 2562 2563 

ลา้นบาท 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตร ณ ราคาประจาํปี 

8.48 8.41 8.18 8.14 
8.64 

7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00

2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ 

การเกษตร 
 8.64% 

อตุสาหกรรม 
 30.40% 

การขายส่ง 
ขายปลีก 
16.81% 

โรงแรมและ 
ภตัตาคาร  

4.05% 

คมนาคมขนส่ง 
 4.89% 

บริหารราชการ 
ป้องกนัประเทศ   

6.55% 

การศึกษา 
 4.42% 

อืนๆ  
16.02% 

การเงินและประกนัภยั 
8.23% 

สดัส่วนผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตรต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาํปี 

สดัส่วนมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2563  (ณ ราคาประจาํปี(( 

608,753 

638,106 

675,337 
671,013 

648,092 

580,000
600,000
620,000
640,000
660,000
680,000
700,000

2559 2560 2561 2562 2563 

ลา้นบาท 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตร แบบปริมาณลกูโซ่ 

หนว่ย: ล้านบาท

2559256025612562256325592560256125622563

  ภาคการเกษตร1,236,980    1,302,041    1,339,566    1,374,987    1,357,503    608,753       638,106       675,337       671,013       648,092       

  ภาคนอกการเกษตร13,353,357  14,186,623  15,029,139  15,523,103  14,345,518  9,320,992    9,704,831    10,096,775  10,351,765  9,697,138    

  ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)14,590,337  15,488,664  16,368,705  16,898,090  15,703,021  9,848,502    10,259,941  10,689,790  10,932,067  10,266,608  

ทีมา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         * ขาดคุณสมบัติการรวม (nonadditive)

ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ป ี25592563

รายการ
ณ ราคาประจําป ี(Current Market Prices)แบบปรมิาณลูกโซ ่(Chain Volume Measures: CVM)*

1,236,980 
1,302,041 1,339,566 1,374,987 1,357,503 

1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000

2559 2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท 
ผลติภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ณ ราคาประจําป ี

8.48 8.41 8.18 8.14 
8.64 

7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00

2559 2560 2561 2562 2563 

ร้อยละ 

การเกษตร 
 8.64% 

อุตสาหกรรม 
 30.40% 

การขายสง่ 
ขายปลกี 

16.81% 

โรงแรมและ 
ภัตตาคาร  

4.05% 

คมนาคมขนสง่ 
 4.89% 

บรหิารราชการ 
ปอ้งกันประเทศ   

6.55% 

การศึกษา 
 4.42% 

อืนๆ  
16.02% 

การเงนิและประกันภัย 
8.23% 

สัดสว่นผลติภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรตอ่ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป ี

สัดสว่นมูลคา่ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ป ี2563  (ณ ราคาประจําปี ((  

608,753 

638,106 

675,337 
671,013 

648,092 

580,000
600,000
620,000
640,000
660,000
680,000
700,000

2559 2560 2561 2562 2563 

ล้านบาท 
ผลติภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร แบบปรมิาณลูกโซ ่



1. การใช้ทีดิน หน่วย: ลา้นไร่

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562p ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ

     1.1  เนือทีทั งประเทศ 320.70       320.70       320.70         106.03        105.53           64.94             44.20             

       1) เนือทีปา่ไม ้1/ 102.16      102.49      102.48       56.39        15.75           19.11          11.23           

       2) เนือทีใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 149.25      149.24      149.25       32.50        63.86           31.14          21.75           

       3) เนือทีใชป้ระโยชน์นอกการเกษตร 69.29       68.97       68.97         17.14        25.93           14.68          11.22           

     1.2  เนือทีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.25       149.24       149.25         32.50          63.86             31.14             21.75             

         1)  เนือทีในเขตชลประทาน  2/ 32.80       33.53       34.59         10.18        7.86            12.86          3.69            

                ขนาดใหญ่ 18.07       17.95       19.45         4.49          2.66            10.62          1.68            

                ขนาดกลาง 6.89         6.99         6.22          2.56          1.32            1.21            1.13            

                ขนาดเลก็ และอืน ๆ 7.84         8.59         8.92          3.13          3.88            1.03            0.88            

         2)  เนือทีนอกเขตชลประทาน 116.45      115.71      114.66       22.32        56.00           18.28          18.06           

2. การใช้ประโยชน์ทีดินทางการเกษตร ปี 2562 หน่วย : ลา้นไร่
ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ
 เนือทีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.25       32.50         63.86           31.14          21.75             

      1) นาขา้ว 68.72       15.75       41.74         10.20        1.03            
      2) พชืไร่ 30.74       10.28       11.46         8.99          0.01            
      3) สวนไมผ้ล ไมย้นืตน้ 36.94       4.01         5.90          7.42          19.61           
      4) สวนผกั ไมด้อก/ไมป้ระดบั 1.40         0.45         0.32          0.51          0.12            
      5) เนือทีใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอืนๆ 11.45       2.01         4.44          4.02          0.98            

ทีมา : 1/ กรมป่าไม ้  2/ กรมชลประทาน
หมายเหตุ: เนือทีชลประทาน หมายถงึ เนือทีชลประทานโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ โครงการสบูนําดว้ยไฟฟ้า และโครงการแกม้ลงิทีถูกพฒันา

การใช้ทีดิน  

ปี 2562p

รายการ ทั งประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้

ที่ม�	:				1/	กรมป่�ไม้				2/	กรมชลประท�น		 	 	 	 	 	 	
หม�ยเหตุ	:				1.	ก�รใช้ที่ดิน	ป	ี2562		ข้อมูลเบื้องต้น	 	 	 	 	 	 	
																		2.	เนื้อที่ชลประท�น	หม�ยถึง	เนื้อที่ชลประท�นโครงก�รขน�ดใหญ	่ขน�ดกล�ง	ขน�ดเล็ก	โครงก�รสูบนำ้�ด้วยไฟฟ้�	และโครงก�รแก้มลิงที่ถูกพัฒน�	 	 	 	
   
      

      

      

รายการ ทั้งประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ปี 2562 หน่วย:	ล้�นไร่

เนื้อท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร   149.25   32.50   63.86   31.14   21.75 

      1) นาข้าว  68.72   15.75   41.74   10.20   1.03 

      2) พืชไร ่  30.74   10.28   11.46   8.99   0.01 

      3) สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น  36.94   4.01   5.90   7.42   19.61 

      4) สวนผัก ไม้ดอก/ไม้ประดับ  1.40   0.45   0.32   0.51   0.12 

      5) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ  11.45   2.01   4.44   4.02   0.98 

การใช้ที่ดิน      

      

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562p
ปี 2562p

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต้

1.1  เนื้อที่ทั้งประเทศ  320.70  320.70  320.70  106.03  105.53  64.94  44.20 

 1) เนื้อที่ป่าไม้ 1/  102.16  102.49  102.48 56.39  15.75  19.11  11.23 

 2) เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  149.25  149.24  149.25  32.50  63.86  31.14  21.75 

 3) เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร  69.29  68.97  68.97  17.14  25.93  14.68  11.22 

1.2  เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  149.25  149.24  149.25  32.50  63.86  31.14  21.75 

 1)  เนื้อที่ในเขตชลประทาน 2/  32.80  33.53  34.59  10.18  7.86  12.86  3.69 

 -  ขนาดใหญ่  18.07  17.95  19.45  4.49  2.66  10.62  1.68 

 -  ขนาดกลาง  6.89  6.99  6.22  2.56  1.32  1.21  1.13 

              -  ขนาดเล็ก และอื่น ๆ  7.84  8.59  8.92  3.13  3.88  1.03  0.88 

         2)  เนื้อที่นอกเขตชลประทาน  116.45  115.71  114.66  22.32  56.00  18.28  18.06

1. การใช้ที่ดิน หน่วย:	ล้�นไร่

2

1. การใช้ทีดิน หน่วย: ลา้นไร่

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562p ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคใต้
เฉียงเหนือ

     1.1  เนือทีทั งประเทศ 320.70       320.70       320.70         106.03        105.53           64.94             44.20             

       1) เนือทีปา่ไม ้1/ 102.16      102.49      102.48       56.39        15.75           19.11          11.23           

       2) เนือทีใชป้ระโยชน์ทางการเกษตร 149.25      149.24      149.25       32.50        63.86           31.14          21.75           

       3) เนือทีใชป้ระโยชน์นอกการเกษตร 69.29       68.97       68.97         17.14        25.93           14.68          11.22           

     1.2  เนือทีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.25       149.24       149.25         32.50          63.86             31.14             21.75             

         1)  เนือทีในเขตชลประทาน  2/ 32.80       33.53       34.59         10.18        7.86            12.86          3.69            

                ขนาดใหญ่ 18.07       17.95       19.45         4.49          2.66            10.62          1.68            

                ขนาดกลาง 6.89         6.99         6.22          2.56          1.32            1.21            1.13            

                ขนาดเลก็ และอืน ๆ 7.84         8.59         8.92          3.13          3.88            1.03            0.88            

         2)  เนือทีนอกเขตชลประทาน 116.45      115.71      114.66       22.32        56.00           18.28          18.06           

2. การใช้ประโยชน์ทีดินทางการเกษตร ปี 2562 หน่วย : ลา้นไร่
ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ
 เนือทีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 149.25       32.50         63.86           31.14          21.75             

      1) นาขา้ว 68.72       15.75       41.74         10.20        1.03            
      2) พชืไร่ 30.74       10.28       11.46         8.99          0.01            
      3) สวนไมผ้ล ไมย้นืตน้ 36.94       4.01         5.90          7.42          19.61           
      4) สวนผกั ไมด้อก/ไมป้ระดบั 1.40         0.45         0.32          0.51          0.12            
      5) เนือทีใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรอืนๆ 11.45       2.01         4.44          4.02          0.98            

ทีมา : 1/ กรมป่าไม ้  2/ กรมชลประทาน
หมายเหตุ: เนือทีชลประทาน หมายถงึ เนือทีชลประทานโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ โครงการสบูนําดว้ยไฟฟ้า และโครงการแกม้ลงิทีถูกพฒันา

การใช้ทีดิน  

ปี 2562p

รายการ ทั งประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้



ประเทศ/ภาค

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

   เฉลียทั งประเทศ 1,596      1,341       1,639       131          110          123          27.29       27.96       27.74       

 ภาคเหนือ 1,221     956        991        124        97          97          26.66      27.37      27.58      

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,190     1,064      1,424      101        82          110        26.90      27.96      27.41      

 ภาคกลาง 1,559     1,288      1,614      131        106        116        28.08      28.69      28.27      

 ภาคใต้ 2,412     2,057      2,526      167        157        170        27.51      27.81      27.73      

ทีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา 
หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัที 9 กมุภาพนัธ์  2564

(วนั)
อุณหภูมิเฉลีย

(องศาเซลเซียส)

ปริมาณนําฝน และอุณหภูมิ ปี 25612563
ปริมาณนําฝนเฉลีย

(มิลลเิมตร)
จํานวนวนัฝนตกเฉลีย
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

 
มิลลเิมตร ปริมาณนําฝนเฉลีย 

                       เฉลียทังประเทศ         ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก             ภาคกลาง                ภาคใต้ 
                                                                                   เฉียงเหนือ   
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

                       เฉลียทังประเทศ         ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก             ภาคกลาง                ภาคใต้ 
                                                                                   เฉียงเหนือ   

วัน จํานวนวันฝนตกเฉลีย 

 25.00

 26.00

 27.00

 28.00

 29.00

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

                       เฉลียทังประเทศ         ภาคเหนือ       ภาคตะวันออก             ภาคกลาง                ภาคใต้ 
                                                                                   เฉียงเหนือ   

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลีย 

ปริมาณนำ้าฝน และอุณหภูมิ ปี 2561-2563

ที่มา: สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมอุตุนิยมวิทย�	   

หมายเหตุ: ข้อมูล	ณ	วันที่	9	กุมภ�พันธ	์	2564	    

ประเทศ/ภาค

ปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย

(มิลลิเมตร)

จำานวนวันฝนตกเฉลี่ย

(วัน)

อุณหภูมิเฉลี่ย

(องศาเซลเซียส)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

   เฉลี่ยทั้งประเทศ  1,596  1,341  1,639  131  110  123  27.29  27.96  27.74 

	ภ�คเหนือ 	1,221	 	956	 	991	 	124	 	97	 	97	 	26.66	 	27.37	 	27.58	

	ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 	1,190	 	1,064	 	1,424	 	101	 	82	 	110	 	26.90	 	27.96	 	27.41	

	ภ�คกล�ง 	1,559	 	1,288	 	1,614	 	131	 	106	 	116	 	28.08	 	28.69	 	28.27	

	ภ�คใต้ 	2,412	 	2,057	 	2,526	 	167	 	157	 	170	 	27.51	 	27.81	 	27.73	
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หน่วย: บาท/ครัวเรือน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

 1. รายได้ 370,040   394,911   390,376   295,517   269,711        522,080   445,072   
   1.1 รายไดเ้งินสดทางการเกษตร 197,373   204,066   184,409   147,342   86,558          286,300   178,776   
   1.2 รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร 172,667   190,845   205,967   148,175   183,153        235,779   266,296   
   1.3 สัดส่วนรายไดเ้งินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 53.34        51.67        47.24        49.86       32.09            54.84        40.17        
 2. รายจ่าย 297,984   307,496   275,935   240,561   173,114        385,594   258,356   
   2.1 รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร 122,890   125,462   104,924   96,765     51,393          174,326   50,823      
   2.2 รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร 175,094   182,034   171,011   143,796   121,721        211,269   207,534   
   2.3 สัดส่วนรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร (ร้อยละ) 41.24        40.80        38.02        40.22       29.69            45.21        19.67        
 3. รายได้สุทธิ
   3.1 รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร 74,483      78,604      79,486      50,577     35,165          111,975   127,953   
   3.2 รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน  1/ 247,150   269,449   285,453   198,752   218,318        347,754   394,249   247,150        ### ####
   3.3 เงินสดคงเหลือก่อนการชาํระหนี   2/ 72,056      87,415      114,442   54,956     96,597          136,485   186,715   72,056          ### ####
   3.4 สัดส่วนรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร (ร้อยละ) 30.14        29.17        27.85        25.45       16.11            32.20        32.45        
 4. ทรัพย์สิน  หนีสิน
   4.1 ทรัพยสิ์นดาํเนินงานและหมุนเวียนปลายปี 190,777   191,374   200,957   158,492   216,670        269,836   75,212      
   4.2 ขนาดหนี สินปลายปี 150,636   221,490   225,090   223,432   209,165        212,926   285,357   
 5. ข้อมูลพืนฐาน
   5.1 อายเุฉลียหวัหนา้ครัวเรือน (ปี) 58.09        58.46        58.23        57.16       58.09            58.76        58.87        
   5.2 ขนาดครัวเรือน (คนต่อครัวเรือน) 3.88          3.78          3.89          3.52         4.02              4.00          3.96          
   5.3 ขนาดแรงงาน อาย ุ1564 ปี (คนต่อครัวเรือน) 2.61          2.60          2.62          2.37         2.64              2.82          2.62          
   5.4 ขนาดเนือทีถือครอง (ไร่ต่อครัวเรือน) 23.15        24.48        24.16        25.02       21.90            27.19        19.73        

ทีมา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ   1/ รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน = รายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตร + รายไดเ้งินสดนอกการเกษตร

                     2/ เงินสดคงเหลือก่อนการชาํระหนี  = รายไดเ้งินสดสุทธิครัวเรือน  รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

2561/62
ปีเพาะปลูก

2562/63p

เศรษฐกจิสังคมครัวเรือนเกษตร

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้รายการ 2560/61
ปีเพาะปลูก 2562/63p

     ทรัพย์สินดําเนินงานและหมุนเวียนต้นปีขนาดหนีสินต้นปี  ปีเพาะปลูก 2562/63 
บาท/ครัวเรอืน บาท/ครัวเรอืน 

รายได้  รายจ่าย  รายได้เงินสดสุทธิ ปีเพาะปลูก 2562/63 

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
หน่วย: บาท/ครัวเรือน

รายการ

 1. รายได้  370,040   394,911   390,376   295,517   269,711   522,080   445,072 

   1.1	ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	 	197,373		 	204,066		 	184,409		 	147,342		 	86,558		 	286,300		 	178,776	

			1.2	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	172,667		 	190,845		 	205,967		 	148,175		 	183,153		 	235,779		 	266,296	

			1.3	สัดส่วนร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	53.34		 	51.67		 	47.24		 	49.86		 	32.09		 	54.84		 	40.17	

 2. รายจ่าย  297,984   307,496   275,935   240,561   173,114   385,594   258,356 

   2.1	ร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	 	122,890		 	125,462		 	104,924		 	96,765		 	51,393		 	174,326		 	50,823	

			2.2	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร		 	175,094		 	182,034		 	171,011		 	143,796		 	121,721		 	211,269		 	207,534	

			2.3	สัดส่วนร�ยจ่�ยเงินสดท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	41.24		 	40.80		 	38.02		 	40.22		 	29.69		 	45.21		 	19.67	

 3. รายได้สุทธ ิ       

   3.1	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร		 	74,483		 	78,604		 	79,486		 	50,577		 	35,165		 	111,975		 	127,953	

			3.2	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน		1/	 	247,150		 	269,449		 	285,453		 	198,752		 	218,318		 	347,754		 	394,249	

			3.3	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี้		2/	 	72,056		 	87,415		 	114,442		 	54,956		 	96,597		 	136,485		 	186,715	

			3.4	สัดส่วนร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	(ร้อยละ)	 	30.14		 	29.17		 	27.85		 	25.45		 	16.11		 	32.20		 	32.45	

 4. ทรัพย์สิน - หนี้สิน       

  	4.1	ทรัพย์สินดำ�เนินง�นและหมุนเวียนปล�ยปี		 	190,777		 	191,374		 	200,957		 	158,492		 	216,670		 	269,836		 	75,212	

			4.2	ขน�ดหนี้สินปล�ยปี	 	150,636		 	221,490		 	225,090		 	223,432		 	209,165		 	212,926		 	285,357	

 5. ข้อมูลพื้นฐาน       

  	5.1	อ�ยุเฉลี่ยหัวหน้�ครัวเรือน	(ปี)	 	58.09		 	58.46		 	58.23		 	57.16		 	58.09		 	58.76		 	58.87	

			5.2	ขน�ดครัวเรือน	(คนต่อครัวเรือน)	 	3.88		 	3.78		 	3.89		 	3.52		 	4.02		 	4.00		 	3.96	

			5.3	ขน�ดแรงง�น	อ�ยุ	15-64	ปี	(คนต่อครัวเรือน)	 	2.61		 	2.60		 	2.62		 	2.37		 	2.64		 	2.82		 	2.62	

			5.4	ขน�ดเนื้อที่ถือครอง	(ไร่ต่อครัวเรือน)	 	23.15		 	24.48		 	24.16		 	25.02		 	21.90		 	27.19		 	19.73	

ปีเพาะปลูก
2560/61 2561/62 2562/63P ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

ปีเพาะปลูก 2562/63p

ที่มา:	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร   

หมายเหตุ   1/	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	=	ร�ยได้เงินสดสุทธิท�งก�รเกษตร	+	ร�ยได้เงินสดนอกก�รเกษตร	 	 	

 2/	เงินสดคงเหลือก่อนก�รชำ�ระหนี	้=	ร�ยได้เงินสดสุทธิครัวเรือน	-	ร�ยจ่�ยเงินสดนอกก�รเกษตร   
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ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำาคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2562/63
หน่วย: ร้อยละ

ที่มา: สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร    

หมายเหตุ: 			1.	*	ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	

	 2.			ข้อมูล	ณ	วันที่	15	กุมภ�พันธ์	2564	 	 	 	

  

ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงสุด

หน่วย: ร้อยละ

ผลผลิต

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. (ตนั)

พืชไร่
7.31   9.25   8.88   61.37 9.24   2.37   0.86   0.28   0.44   

12.22 31.01 28.98 15.56 4.62   4.63   2.17   0.61   0.20   

0.14   1.31   2.90   14.24 17.92 28.80 18.56 3.27   1.45   4.46   5.81   1.14   

4.16   4.44   9.58   16.94 21.76 22.95 7.76   4.82   1.79   1.60   1.93   2.27   

30.72 42.88 24.84 1.56   

8.55   9.26   9.52   9.61   12.35 15.14 8.15   5.70   2.39   6.33   7.00   6.00   

0.71   6.86   38.11 6.77   1.39   0.04   1.96   25.60 17.53 1.03   

5.29   5.38   3.52   10.42 33.38 17.81 0.34   2.09   15.17 5.82   0.77   0.01   

2.23   20.85 18.10 10.78 8.59   7.37   0.33   1.90   10.97 16.94 1.48   0.46   

พืชสวน
10.98 7.45   3.00   2.12   5.95   9.20   9.14   9.20   10.18 10.10 10.55 12.13 

5.13   6.95   10.00 12.71 12.36 12.07 10.05 8.69   6.95   5.93   4.69   4.47   

0.67   1.96   9.67   29.61 36.86 13.08 7.22   0.48   0.45

0.73   1.40   1.80   4.92   6.56   9.07   10.10 10.99 11.71 12.89 14.92 14.91 

20.44 70.80 8.08   0.28   0.40   

8.34   9.42   9.00   9.84   10.05 9.76   7.29   8.56   6.14   7.06   6.71   7.83   

17.62 9.50   4.47   2.73   1.87   2.64   10.64 17.71 4.46   5.58   7.01   15.77 

0.49   0.73   2.00   16.61 17.93 16.89 17.85 11.72 10.63 4.38   0.39   0.38   

0.57   0.72   2.28   13.74 26.60 19.74 10.51 14.34 9.83   1.32   0.19   0.16   

0.21   0.03   1.48   11.46 40.81 23.32 9.47   8.11   4.51   0.52   0.07   0.01   

1.48   4.82   63.24 30.00 0.39   0.07   

0.04   0.75   8.59   9.56   9.56   14.51 28.94 23.80 4.25   

20.53 14.06 8.56   4.06   1.92   0.97   1.29   1.87   2.72   7.25   14.97 21.80 

1.77   2.73   3.82   4.91   6.49   7.90   9.01   10.13 11.20 12.81 14.61 14.62 

พืชผกั
0.06   1.75   27.95 55.97 14.27 

7.40   1.44   1.33   0.94   1.65   6.46   40.40 18.95 17.90 2.92   0.61   

0.88   3.25   4.88   37.01 45.11 8.87   

0.80   1.76   3.23   0.25   0.07   2.00   2.75   17.40 43.49 28.14 0.11   

ไม้ดอก
8.61   7.00   6.26   4.77   6.00   6.10   7.15   7.82   8.22   18.86 11.38 7.84   

ปศสุตัว์
8.41   8.35   8.26   8.30   8.24   8.26   8.42   8.38   8.38   8.32   8.38   8.30   

8.47   8.59   7.72   8.57   8.07   8.46   8.24   8.36   8.30   8.34   8.39   8.49   

7.99   7.80   7.87   7.97   8.24   8.21   8.55   8.69   8.50   8.71   8.65   8.82   

9.08   8.52   8.12   7.83   7.93   7.92   7.83   7.70   7.96   8.63   9.11   9.37   

ที�มา: สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร     ช่วงเดือนเกบ็เกี�ยวผลผลิต

หมายเหต:ุ    1. * ข้อมลูร้อยละผลผลิตเกบ็เกี�ยวรายเดือนจากกรมส่งเสริมการเกษตร     ช่วงเดือนเกบ็เกี�ยวผลผลิตสงูสดุ

                        2.   ข้อมลู ณ วนัที� 19 มีนาคม 2564

1,694.52      

15,079.95    

136,067       

76,839         

134,655       

42,626         

126,864       

204,737       

97,697         

1,031           

591,017       

38,805         

19,909,828  

22,505         

1,504,359    

26,283         

92,472         

33,996         

74,358         

1,342,181    

1,182,462    

1,115,998    

336,861       

270,053       

ปี 2563

31,097         

4,693,628    

15,656,636  

ปฏิทินสินค้าเกษตรที�สาํคญัรายเดือน ปีเพาะปลูก 2562/63

4,553,778    

24,064,170  

4,535,058    

28,999,122  

74,968,070  

ชนิดสินค้า
ปี 2562

  ข้าวนาปี

  ข้าวนาปรงั

  ข้าวโพดเลี�ยงสตัว์

  มนัสาํปะหลงัโรงงาน

  อ้อยโรงงาน

  สบัปะรดโรงงาน

  ถั �วเหลือง

  ถั �วเขียว

  ถั �วลิสง

  ยางพารา

  ปาลม์นํ�ามนั

  กาแฟ

  ชา *

  พริกไทย

  มะพร้าวผลแก่ (พนัผล)

  ลาํไย

  ทุเรียน

  มงัคดุ

  มนัฝรั �ง

  เงาะ

  ลิ�นจี�

  ลองกอง

  ส้มเขียวหวาน

  นํ�านมดิบ

  กล้วยหอม *

  กระเทียม

  หอมแดง

  หอมหวัใหญ่

  กล้วยไม้ตดัดอก

  สกุร (ตวั)

  ไก่เนื�อ (ล้านตวั)

  ไข่ไก่ (ล้านฟอง)
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สรุปสถานการณ์การผลิตพืชไร่

	 ก�รผลิตพืชไร่ในปี	 2563	 โดยภ�พรวมผลผลิตลดลง	 เนื่องจ�กประสบปัญห� 

ภัยธรรมช�ติ	ข�ดแคลนแรงง�นในก�รเก็บเกี่ยว	และเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้

ผลตอบแทนดีกว�่	ยกเว้น	ข้�วน�ปี	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	และถั่วเหลือง	ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

 ข้าวปี 2563	 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 โดยข้�วน�ปี	 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นแต่ยังเพิ่มไม่เท่�กับ

ปีปกติ	 โดยผลผลิตปีนี้ได้รับผลกระทบจ�กภ�วะฝนทิ้งช่วงระหว่�งฤดูก�ลเพ�ะปลูก	 

แต่คว�มเสียห�ยจะน้อยกว่�ปีที่แล้วซึ่งได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้งย�วน�น	และอุทกภัย 

ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว	ส่วนข้�วน�ปรัง	มีผลผลิตลดลง	 เนื่องจ�กปีที่แล้วเกิดคว�มเสียห�ย

จ�กภัยแล้งและอุทกภัย	 ปีนี้เกษตรกรจึงปลูกเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชย	 แต่เป็นก�รปลูกท่ีเกิน 

จ�กแผนเพ�ะปลูกพืชฤดูแล้ง	 จึงมีปริม�ณนำ้�ชลประท�นไม่เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต

ของต้นข�้ว	ทำ�ให้ต้นข้�วเติบโตไม่สมบูรณ์	ส่งผลให้ผลผลิตลดลง

 พืชตระกูลถั่วปี 2563 ผลผลิตลดลง	 โดยถั่วเขียวและถั่วลิสง	 มีผลผลิตลดลง 

ต�มเนื้อที่เพ�ะปลูกที่ลดลง	 ถึงแม้ว่�ร�ค�จะอยู่ในเกณฑ์ดี	 แต่ผลตอบแทนที่ได้รับ 

ยงันอ้ยกว่�พชือืน่	ประกอบกับข�ดแคลนแรงง�นในก�รเกบ็เกีย่ว	เกษตรกรจงึปรบัเปลีย่น

ไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว�่	ส่วนถั่วเหลืองมีผลผลิตเพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กแหล่งผลิต 

ส่วนใหญ่มีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อคว�มต้องก�ร	 อีกท้ังเกษตรกรดูแลรักษ�ดี	 ส่งผลให้

ผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

 พืชไร่อื่น ๆ ปี 2563 ผลผลิตลดลง	 โดยมันสำ�ปะหลังโรงง�นและอ้อยโรงง�น	 

มีผลผลิตลดลง	 เนื่องจ�กประสบปัญห�ภัยแล้ง	 ฝนทิ้งช่วง	 ส่งผลให้มันสำ�ปะหลังชะงัก 

ก�รเจริญเติบโต	หัวมันโตไม่เต็มที่	ก�รแตกกอและก�รเจริญเติบโตของต้นอ้อยไม่สมบูรณ์	

สำ�หรับสับปะรดโรงง�นมีผลผลิตลดลง	 เนื่องจ�กฝนทิ้งช่วง	 สภ�พอ�ก�ศร้อน	 แห้งแล้ง	 

ทำ�ให้ก�รใช้ส�รบังคับก�รออกดอกได้ผลไม่เต็มท่ี	 ผลแคระแกร็นไม่มีนำ้�หนัก	 

และข�ดแคลนแรงง�นเกบ็เกีย่วผลผลติ	ประกอบกบัตน้สบัปะรดโรงง�นบ�งสว่นมอี�ยมุ�ก	 

ผลจงึมขีน�ดเลก็ลง	สว่นข�้วโพดเลีย้งสตัว	์มผีลผลติเพิม่ข้ึน	เนือ่งจ�กเกษตรกรมีก�รจัดก�ร 

ควบคุมและกำ�จัดหนอนกระทู้ได้ดีขึ้น	 ก�รระบ�ดลดลง	 ทำ�ให้ผลผลิตไม่เสียห�ยเท่�ปี 

ที่ผ่�นม�



พืชไร่



พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

32.67 33.81 20.90 8.04 2.59 1.53 0.14 0.09 0.19 0.04
อุบลร�ชธ�นี	นครร�ชสีม�	

ร้อยเอ็ด	สุรินทร	์	ศรีสะเกษ	7.31 9.25 8.88 61.37 9.24  2.37  0.86  0.28  0.44 

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2562 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

หน่วย: ร้อยละ

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปีของประเทศไทย

ปีเพาะปลูก 2562/63 

8

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000,000

800,001-2,000,000

200,001-800,000

≤ 200,000



9

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 	4,288,092		 	4,431,175		 	4,548,731 
 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ล้านไร่) 59.98	 61.20	 61.70
	 2.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 23.51	 24.29	 24.35
	 2.2		ข้�วเจ้�หอมอื่น	ๆ	 3.29	 3.60	 3.61
	 2.3		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 1.54	 2.04	 1.97
	 2.4		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 15.90	 15.16	 15.47
	 2.5		ข้�วเหนียว	 15.75	 16.11	 16.31
 3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ล้านตัน) 25.18	 24.06	 25.31
	 3.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 7.46	 7.24	 7.70
	 3.2			ข�้วเจ้�หอมอื่น	ๆ	 1.42	 1.41	 1.49
	 3.3		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 1.03	 1.31	 1.31
	 3.4		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 9.59	 8.62	 9.03
	 3.5		ข้�วเหนียว	 5.67	 5.48	 5.79
 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ความชื้น 15% 420	 393	 410
	 4.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 317	 298	 316
	 4.2		ข้�วเจ้�หอมอื่น	ๆ	 431	 392	 412
	 4.3		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 673	 643	 665
	 4.4		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 603	 569	 584
	 4.5		ข้�วเหนียว	 360	 340	 355
 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 9,503	 9,797	 9,872
	 5.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 	11,556		 	8,661		 	11,631	
	 5.2		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	6,934		 	7,111		 	6,932	
	 5.3		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	7,834		 	7,950		 	7,849	
	 5.4		ข้�วเหนียว	 	9,924		 	9,912		 	9,812	
 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน) 9,711	 10,099	 9,177
	 6.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 15,303	 13,865	 10,686
	 6.2		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 9,445	 9,339	 9,762
	 6.3		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 7,920	 8,359	 8,260
	 6.4		ข้�วเหนียว	 10,067	 13,798	 10,301
 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 208		 302		 -695	
	 7.1		ข้�วเจ้�หอมมะลิ	 3,747		 5,205		 -945	
	 7.2		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 2,511		 2,228		 2,830	
	 7.3		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 86		 409		 411	
	 7.4		ข้�วเหนียว	 143		 3,886		 489	
 8. มาตรฐาน   
	 8.1	 ม�ตรฐ�นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	
	 	 8.1.1	ม�ตรฐ�นข้�วหอมมะลิไทย	(2546)		ม�ตรฐ�นข้�วหอมไทย	(2551)	
	 	 	 ม�ตรฐ�นข้�วกล้องงอก	(2555)	ม�ตรฐ�นข้�ว	(2555)	 	 	
											8.1.2	 ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับข�้ว	(2551)		ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี
	 	 	 สำ�หรับข�้วหอมมะลิไทย	(2552)		ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงสีข้�ว	(2553)	
	 	 	 เกษตรอินทรีย์เล่ม	4	:	ข้�วอินทรีย์	(2553)	ก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับก�รผลิต 
	 	 	 ข้�วกล้องงอก	(2555)	 	 	
	 8.2	 ม�ตรฐ�นกระทรวงพ�ณิชย์	 	 	
	 	 ม�ตรฐ�นสินค�้ข้�ว	(2540)	ม�ตรฐ�นข�้วหอมมะลิ	(2544)		ม�ตรฐ�นข้�วปทุมธ�นี	(2547)		 	
	 	 ม�ตรฐ�นสินค�้ข้�วข�ว		 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตันข้าวสาร) 1/  43.62		 	44.67		 	45.62	
2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 	17.34		 	12.31		 	15.35	
3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันข้าวสาร) 11.12	 11.11	 11.10
4. ส่งออก 2/   
	 ปริม�ณ	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 11.24	 7.58	 5.73
	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 182,082	 130,544	 115,915
	 4.1	 ข้�วคุณภ�พดี	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 5.52	 3.80	 3.30
	 	 ข้�วหอมมะลิ	 1.67	 1.41	 1.45
	 	 ข้�ว	100%-5%	 3.85	 2.39	 1.85
	 4.2	 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ตำ่�	 2.53	 1.34	 0.71
	 	 (ล้�นตันข้�วส�ร)	 	 	
	 4.3	 ข้�วนึ่ง	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 2.80	 2.23	 1.44
	 4.4	 ข้�วเหนียว	(ล้�นตันข้�วส�ร)	 0.38	 0.21	 0.28
5. ราคาส่งออก 3/   
	 5.1	 ข้�วหอมมะลิ	100%	(ใหม่)			 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 36,413	 35,652	 30,819
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 1,136	 1,159	 1,009
	 5.2	 ข้�วข�ว	5%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 13,466	 12,850	 15,280
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 420	 418	 500
	 5.3	 ข้�วข�ว	25%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 13,062	 12,619	 14,800
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 409	 411	 488
	 5.4	 ข้�วนึ่ง	5%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 13,255	 12,723	 15,206
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	414		 	413		 	497	
	 5.5	 ข้�วเหนียวเมล็ดย�ว	10%	 	 	
	 	 (บ�ท/ตัน)	 	22,654		 	34,077		 	32,178	
	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	707		 	1,111		 	1,054	
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 6.1	 ข้�วคุณภ�พดี		  
	 	 ข้�วหอมมะลิ	 สหรัฐอเมริก�	ฮ่องกง	จีน	แคน�ด�	สิงคโปร์	 	
	 	 ข้�ว	100%,	5%	 สหรัฐอเมริก�	ฮ่องกง	จีน	ญ ี่ป ุ่น	แคน�ด�	 	 						
	 6.2	 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ตำ่�	 แคเมอรูน	โมซัมบิก	หมู่เก�ะดะเนรี	เบนิน	จีน		 	 						
	 6.3	 ข้�วนึ่ง	 แอฟริก�ใต้	เบนิน	เยเมน	แคเมอรูน	โตโก	 	
7. คู่แข่งที่สำาคัญ   
	 7.1	 ข้�วคุณภ�พดี	 สหรัฐอเมริก�	เวียดน�ม	ออสเตรเลีย	 	 		
	 7.2	 ข้�วคุณภ�พป�นกล�ง	-	ตำ่�	 เวียดน�ม	จีน	ป�กีสถ�น	เมียนม�		
	 7.3	 ข้�วนึ่ง	 สหรัฐอเมริก�	อินเดีย	 	
   

 ปลูก: พ.ค.- ต.ค. (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มิ.ย.-ก.พ.)  เก็บเกี่ยว: ส.ค.- เม.ย.    ข้าวนาปี

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�		2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		3/	สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	 	 	 	 	

หมายเหตุ: 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพ�ะปลูก	2563/64	ข้อมูลพย�กรณ	์ณ	เดือนธันว�คม	2563	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ป	ี2561	2562	2563	

	 3.	ร�ค�ข้�วน�ป	ีหม�ยถึง	ร�ค�เฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักข้�วเปลือกเจ้�น�ปีคว�มชื้น	15%	ข้�วเปลือกเจ�้หอมมะลิ	100%	และข้�วเปลือกเหนียวน�ปีเมล็ดย�ว	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563 

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	ก�รใชใ้นประเทศ	ป	ี2563/64	

ค�ดว่�มกี�รใช้ในประเทศ	17.09	ล�้นตนั 

ข้�วเปลือก	 ลดลงจ�กปี	 2562/63	

ร้อยละ	 0.06	 เนื่องจ�กคว�มต้องก�ร

ใช้เพื่อก�รบริโภค	ผลิตเมล็ดพันธุ	์และ

อุตส�หกรรม	มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย

	 2.	ก�รส่งออกในป	ี2564	ค�ดว�่ 

ไทยจะส่งออกได้ประม�ณ	 6	 ล้�นตัน 

ข้�วส�ร	 เนื่องจ�กค�ดว่�ภ�วะ 

เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง	 

จ�กก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน�	2019	และแนวโนม้ค่�เงนิบ�ท

ยงัคงแขง็ค�่	ทำ�ใหร้�ค�ข�้วไทยสูงกว�่ 

ประเทศคู่แข่ง	 เช่น	 เวียดน�ม	 และ

อินเดีย	เป็นต้น	

	 ข้�วน�ป	ีปเีพ�ะปลูก	2563/64	เพิม่ขึน้จ�กปเีพ�ะปลกู	2562/63	

เน่ืองจ�กมีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 และส�ม�รถ 

ปลูกข้�วน�ปีรอบ	 2	 ได้เพิ่มขึ้น	 บ�งส่วนปลูกแทนอ้อยโรงง�น 

ที่ครบอ�ยุ	 ประกอบกับร�ค�ข้�วเปลือกที่เกษตรกรข�ยได้อยู่ใน

เกณฑด์	ีรวมทัง้เกษตรกรค�ดว�่ภ�ครัฐจะมมี�ตรก�รเพือ่ชว่ยเหลอื 

เกษตรกรผูป้ลกูข�้ว	จงึจงูใจใหเ้กษตรกรขย�ยเนือ้ทีเ่พ�ะปลกูจ�กท่ีน� 

ทีป่ลอ่ยว�่ง	แตเ่พิม่ขึน้ไมม่�ก	เนือ่งจ�กเนือ้ท่ีเพ�ะปลกูข�้วมจีำ�กดั	

	 เน้ือที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ปีเพ�ะปลูก	

2563/64	 ได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้งน้อยกว่�ปีเพ�ะปลูก	

2562/63	ประกอบกบัปริม�ณฝนเพ่ิมขึน้	และมกี�รกระจ�ยตวัตัง้แต ่

ปล�ยเดือนพฤษภ�คม	2563	เป็นต้นม�	

	 ผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้นจ�กปีเพ�ะปลูก	 2562/63	

แต่ยังไม่เท่�กับปีปกติ	 โดยผลผลิตปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 ได้รับ 

ผลกระทบจ�กภ�วะฝนทิง้ชว่ง	ระหว�่งฤดกู�ลเพ�ะปลกู	แตค่ว�ม

เสียห�ยจะน้อยกว่�ปีเพ�ะปลูก	 2562/63	 ซ่ึงได้รับผลกระทบ 

จ�กภัยแล้งย�วน�น	และอุทกภัยในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว	

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 

	 1.	โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกข�้ว	ปี	2563/64	

รอบที่	1	ดำ�เนินก�รในพื้นที่เพ�ะปลูกข้�วทั่วประเทศ	เกษตรกร 

ที่มีสิทธิได้รับก�รชดเชย	 ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก 

ข�้วน�ป	ีปกี�รผลติ	2563/64	(รอบที	่1)	กบักรมสง่เสรมิก�รเกษตร	

	 2.	ม�ตรก�รคู่ขน�นโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร 

ผู้ปลูกข้�ว	ปีก�รผลิต	2563/64	ประกอบด้วย	

	 	 1)	 โครงก�รสินเชื่อชะลอก�รข�ยข้�วเปลือก	ปีก�รผลิต	

2563/64	

	 	 2)	 โครงก�รสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้�วและสร้�งมูลค่�เพิ่ม

โดยสถ�บันเกษตรกร	ปีก�รผลิต	2563/64	

	 	 3)	 โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบก�รค้�ข้�ว 

ในก�รเก็บสต็อก	ปีก�รผลิต	2563/64	

	 3.	โครงก�รสนับสนุนค่�บริห�รจัดก�รและพัฒน�คุณภ�พ

ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้�ว	ปีก�รผลิต	2563/64	
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ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวนาปรังของประเทศไทย

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

 24.66 29.92  27.94 10.12  5.12  1.37 0.34  0.53 สุพรรณบุร	ีนครสวรรค์	

พระนครศรีอยุธย�	พิจิตร	

พิษณุโลก	
12.22 31.01 28.98 15.56 4.62 4.63 2.17 0.61 0.20

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2562 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

หน่วย: ร้อยละ

ปีเพาะปลูก 2562/63 

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500,000

100,001  500,000

10,001 - 100,000

≤ 10,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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 ปลูก: พ.ย.-เม.ย. (ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1 มี.ค.-15 มิ.ย.)  เก็บเกี่ยว: ก.พ.-ต.ค.    ข้าวนาปรัง

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพ�ะปลูก	2563/64	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2562	2563	2564	  

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 573,617	 425,693	 347,081

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 10,995,474	 7,342,062	 7,157,300

	 2.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	1,012,771		 	558,056		 	503,545	

	 2.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	9,034,132		 	5,815,073		 	5,756,944	

	 2.3		ข้�วเหนียว	 	948,571		 	968,933		 	896,811	

 3. ผลผลิตข้าวเปลือก (ตัน)  7,170,258		 	4,553,778		 	4,242,475	

	 3.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	693,570		 	365,877		 	310,108	

	 3.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	5,920,880		 	3,643,213		 	3,435,139	

	 3.3		ข้�วเหนียว	 	555,808		 	544,688		 	497,228	

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ความชื้น 15% 	652		 	620		 	593	

	 4.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	685		 	656		 	616	

	 4.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	655		 	627		 	597	

	 4.3		ข้�วเหนียว	 	586		 	562		 	554	

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 	7,648		 	7,785		 	8,069	

	 5.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	7,553		 	7,664		 	7,990	

	 5.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 7,716	 7,840	 8,167

	 5.3		ข้�วเหนียว	 7,230	 7,392	 7,509

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน) 	7,790		 	9,171		 	9,400	

	 6.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 	10,071		 	10,738		 	9,500	

	 6.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 	7,790		 	9,171		 	8,200	

	 6.3		ข้�วเหนียว	 	11,433		 	15,583		 	10,800	

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 142	 1,386	 1,331

	 7.1		ข้�วเจ้�ปทุมธ�นี	1	 2,518	 3,074	 1,510

	 7.2		ข้�วเจ้�อื่น	ๆ	 74	 1,331	 33

	 7.3		ข้�วเหนียว	 4,203	 8,191	 3,291

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64 

การผลิต

	 ข้�วน�ปรัง	ปีเพ�ะปลูก	2563/64	ลดลงจ�ก	ปีเพ�ะปลูก		2562/63		เนื่องจ�กปริม�ณนำ้�ในอ�่งเก็บนำ้�ส่วนใหญ่และปริม�ณนำ้�ต�มแหล่งนำ้�ต�มธรรมช�ติ 

มีน้อยกว่�ปีที่แล้ว	 และกรมชลประท�นไม่สนับสนุนนำ้�เพื่อก�รเกษตรฤดูแล้งปี	 2563/64	 ได้แก่	 เข่ือนแม่มอก	 จังหวัดลำ�ป�ง	 เข่ือนห้วยหลวง	 จังหวัดอุดรธ�นี	 

เขื่อนนำ้�พุง	 จังหวัดสกลนคร	 เขื่อนอุบลรัตน์	 จังหวัดขอนแก่น	 เขื่อนลำ�ป�ว	 จังหวัดก�ฬสินธุ์	 เขื่อนลำ�แซะ	 จังหวัดนครร�ชสีม�	 เขื่อนทับเสล�	 จังหวัดอุทัยธ�นี	 

และเขื่อนคลองสียัด	จังหวัดฉะเชิงเทร�	เนื่องจ�กมีปริม�ณนำ้�ต้นทุนไม่เพียงพอ

										สำ�หรบัผลผลติตอ่ไรค่�ดว่�ลดลง	เนือ่งจ�กเกษตรกรในบ�งจงัหวัดเพ�ะปลกูเกนิแผนก�รเพ�ะปลกูพชืฤดแูลง้	เพือ่ชดเชยข�้วน�ปใีนฤดกู�ลเพ�ะปลกูท่ีผ�่นม� 

ที่เสียห�ยจ�กภัยแล้งและอุทกภัย	 ซ่ึงอ�จทำ�ให้พื้นที่ท่ีปลูกเกินแผนก�รเพ�ะปลูกพืชฤดูแล้ง	 มีปริม�ณนำ้�ไม่เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโตของต้นข้�ว	ทำ�ให้ต้นข้�ว

เติบโตไม่สมบูรณ	์ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง



0.14 1.31 2.90 14.24 17.92 28.80 18.56 3.27 1.45 4.46 5.81 1.14

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

มี.ค.

ปี 2562 แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

เพชรบูรณ์	

นครร�ชสีม�	น่�น

ต�ก	เลย

ปี 2563

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย: ร้อยละ

 ปีเพาะปลูก 2562/63

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

	 0.23	 2.49	 20.47	 34.76	 23.13	 6.29	 1.85	 0.58	 2.50							3.75	 3.04	 0.91			



รุ่น 1: ปลูก: มี.ค.-ต.ค. เก็บเกี่ยว: มิ.ย.-ก.พ.    
รุ่น 2: ปลูก: พ.ย.-ก.พ. เก็บเกี่ยว: ก.พ.-พ.ค.     

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�		2/	สม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสัตว์ไทย		3/	กรมศุลก�กร		4/	สม�คมพ่อค้�ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์และพืชพันธุ์ไทย	 	 	

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพ�ะปลูก	2563/64	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563	 	 	 	 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 453,660	 456,636	 436,965

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 6,929,904	 7,024,503	 7,029,663

	 รุ่น	1	 5,998,891	 6,309,393	 6,302,452

	 รุ่น	2	 931,013	 715,110	 727,211

 3. ผลผลิต (ตัน) 5,069,413	 4,535,058	 4,805,844

	 รุ่น	1	 4,347,408	 3,980,980	 4,233,483

	 รุ่น	2	 722,005	 554,078	 572,361

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)   732	 646	 684

	 รุ่น	1	 725	 631	 672

	 รุ่น	2	 776	 775	 787

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 6,040	 6,670	 6,750

	 รุ่น	1	 5,790	 6,710	 6,300

	 รุ่น	2	 6,910	 7,560	 6,750

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	คว�มชื้น	14.5%	 8,430	 7,604	 7,679

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 2,390	 934	 929

 8. มาตรฐาน 

	 ต�มประก�ศกรมก�รค้�ภ�ยใน	เรื่องก�ร	กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รหักลดนำ้�หนัก 

	 เมล็ดข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคว�มชื้น	ลงวันที่	4		กันย�ยน	2540	 	

 

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/  171.93		 	172.26		 	181.36	

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%) 	0.05		 	0.001		 	0.0004	

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2/ 	8.24		 	8.51		 	8.34	

4. นำาเข้า  3/   

	 ปริม�ณ		(ตัน)	 	153,663		 	681,459		 	1,587,503	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	900.93		 	4,772.17		 	8,686.46	

5. ส่งออก 3/     

			 ปริม�ณ		(ตัน)	 	82,428		 	1,788		 	631	

			 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	685.41		 	17.85		 	6.41	

6. ราคาส่งออก 4/    

			 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 	315.33		 	300.82		 	289.58	

	 (บ�ท/ตัน)	 	10,102		 	9,262		 	8,943	

7. คู่ค้าที่สำาคัญ		 ฮ่องกง	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น			

8. คู่แข่งที่สำาคัญ สหรัฐอเมริก�	บร�ซิล	อ�ร์เจนติน�	ยูเครน	 	

 

  

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64
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การผลิต การตลาด มาตรการ

								ข�้วโพดเล้ียงสัตว์ปีเพ�ะปลกู	2563/64	เน้ือทีเ่พ�ะปลกู 

รวมทั้งประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	 จ�กก�ร 

เพิ่มขึ้นของเนื้อที่เพ�ะปลูก	รุ่น	2	ขณะที่เนื้อที่เพ�ะปลูก

รุ่น	1	ลดลงเล็กน้อย	โดยเนื้อที่เพ�ะปลูกรุ่น	1	ค�ดว�่จะ

ลดลง	 เนื่องจ�กเกษตรกรในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

เกรงว่�จะประสบปัญห�ข�ดแคลนนำ้�ในก�รเพ�ะปลูก	 

จงึปรบัเปลีย่นไปปลกูมนัสำ�ปะหลงั	เชน่	จังหวดันครร�ชสมี�	

เลย	ชัยภูมิ	 เป็นต้น	สำ�หรับเนื้อที่เพ�ะปลูกรุ่น	2	ค�ดว่�

เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กปีเพ�ะปลูก	2562/63	ได้รับผลกระทบ

จ�กภัยแล้งที่ย�วน�น	เกษตรกรจึงปล่อยพื้นที่ให้ว่�งและ

ปลกูพชืตระกลูถัว่แทน	แตป่นีีต้ัง้แตเ่ดอืนมถินุ�ยนเปน็ตน้ม�	 

มีปริม�ณนำ้�ฝนม�กกว่�ปีท่ีแล้ว	 ทำ�ให้บ�งพื้นที่กลับม�

ปลูกข้�วโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น	 2	 ได้อีก	ประกอบกับโครงก�ร

ประกันร�ยไดเ้กษตรกรผูป้ลกูข้�วโพดเลีย้งสตัว	์ปีเพ�ะปลกู	 

2563/64	 จูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนท่ีเพ�ะปลูกม�กขึ้น	 

แตเ่พิม่ขึน้ไมม่�กนกั	เนือ่งจ�กในบ�งพืน้ท่ียงัประสบภยัแลง้	 

มีนำ้�ไม่เพียงพอสำ�หรับก�รเพ�ะปลูก									

	 	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นทั้งรุ่น	 1	 และรุ่น	 2	

เนื่องจ�กปีที่ผ่�นม�หล�ยพื้นที่ที่เคยประสบปัญห�หนอน

กระทู้ระบ�ด	ทำ�ล�ยต้นข�้วโพดเล้ียงสัตว	์ปจัจุบันเกษตรกร

เร่ิมมีก�รจัดก�รควบคุมและกำ�จัดหนอนกระทู้ได้ดีขึ้น	 

ทำ�ให้ก�รระบ�ดของหนอนกระทูล้ดลง	ประกอบกบัไดร้ับ

ผลกระทบจ�กภัยแล้งน้อยกว่�ปีที่แล้ว	 ส่งผลให้ภ�พรวม

ผลผลิตข�้วโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น

	 ป	ี2563	คว�มตอ้งก�รใชภ้�ยใน 

ประเทศ	ลดลงจ�กปทีีผ่�่นม�เลก็นอ้ย	 

ต�มก�รลดลงของอุตส�หกรรม

ก�รเลี้ยงปศุสัตว์	 อย่�งไรก็ต�ม

ผลผลติในประเทศก็ยังคงไมเ่พยีงพอ						

ต่อคว�มต้องก�รใช้	 ทำ�ให้ยังต้อง

มีก�รนำ�เข้�วัตถุดิบทดแทน	 เช่น	 

ข้�วส�ลี	 	 DDGS	 	 (ก�กข้�วโพด 

ทีเ่หลอืจ�กขบวนก�รผลติเอท�นอล)	

ม�ใชท้ดแทนในก�รผลติอ�ห�รสตัว	์		

	 1.	 โครงก�รประกนัร�ยไดเ้กษตรกรผูป้ลกูข�้วโพดเลีย้งสตัว	์ 

ปี	2563/64		เป้�หม�ยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้�วโพด

เลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมก�รเกษตร	โดยเพ�ะปลูกตั้งแต่วันที่	

1	มิถุน�ยน	2563	-	31	พฤษภ�คม	2564	

	 2.	 ม�ตรก�รคู่ขน�น	5	ม�ตรก�ร	เพื่อรักษ�เสถียรภ�พ

ร�ค�ข้�วโพดเลี้ยงสัตว	์ปี	2563/64	ได้แก่

	 	 2.1	 โครงก�รสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้�วโพดเลี้ยงสัตว์

และสร้�งมูลค่�เพิ่มโดยสถ�บันเกษตรกร	

	 	 2.2	 โครงก�รชดเชยดอกเบ้ียให้ผู้ประกอบก�รค้�

ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์ในก�รเก็บสต็อก	

	 	 2.3	 ก�รดูแลคว�มเป็นธรรมในก�รซื้อข�ยข้�วโพด

เลีย้งสตัว	์กำ�หนดใหผู้ร้บัซือ้แสดงร�ค�	ณ	จดุรับซือ้	ใชเ้ครือ่งวดั 

คว�มชื้นที่ได้ม�ตรฐ�น

	 	 2.4	 ก�รดูแลคว�มสมดลุ	โดยแจ้งปรมิ�ณก�รครอบครอง	 

ก�รนำ�เข�้	และสถ�นที่เก็บ	ก�รตรวจสอบสต็อก



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันสำาปะหลังโรงงานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

4.16 4.44 9.58 16.94 	21.76 22.95 	7.76 	4.82 1.79 1.60 1.93 2.27 นครร�ชสีม�	

กำ�แพงเพชร	ชัยภูมิ	

ก�ญจนบุรี

อุบลร�ชธ�นี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิิ.ย. ส.ค.ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. ต.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2562 ปี 2563

 ปีเพาะปลูก 2562/63
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 การผลิต การตลาด มาตรการ

								เนื้อที่เก็บเกี่ยว	ปี	2563	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2562	เนื่องจ�กร�ค�

หัวมันสำ�ปะหลังโรงง�นที่เกษตรกรข�ยได้มีร�ค�ดีอย่�งต่อเนื่อง

ตั้งแต่ต้นปี	2561	จนถึงกล�งปี	2562	ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก 

ในชว่งมกร�คม-พฤษภ�คม	2562	ประกอบกบัภ�ครัฐจดัทำ�โครงก�ร

ประกนัร�ยไดเ้กษตรกรผูป้ลกูมนัสำ�ปะหลงั	ปเีพ�ะปลกู	2562/63		

ทำ�ให้เกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพิ่มขึ้น	 โดยปลูกแทนอ้อยโรงง�น 

ท่ีครบอ�ยุและพื้นที่ว่�ง	 ส่วนก�รระบ�ดของโรคใบด่�งยังไม่ส่ง 

ผลกระทบม�กนกั	เน่ืองจ�กภ�ครฐัมมี�ตรก�รเฝ�้ระวงัก�รระบ�ด

ของโรคใบด�่ง	โดยควบคุมก�รขนย�้ยทอ่นพนัธุม์นัสำ�ปะหลงั	สง่เสรมิ 

ก�รผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรค	 สนับสนุนให้ปลูกมันสำ�ปะหลังพันธุ์ 

ที่ทนท�นโรคใบด่�ง	 นอกจ�กนี้	 ยังมีโครงก�รป้องกันและกำ�จัด 

โรคใบด่�ง	ในพื้นที่ที่มีก�รระบ�ดของโรค	

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�กเกษตรกรที่ปลูก 

ในช่วงมกร�คม	-	มีน�คม	2562		ประสบปัญห�ภัยแล้ง	ฝนทิ้งช่วง	 

บ�งร�ยจึงต้องมีก�รปลูกซ่อมหรือไถทิ้งแล้วปลูกใหม่ในช่วง 

เดือนพฤษภ�คม-กรกฎ�คม	 2562	 ผลผลิตที่ขุดได้ในช่วงเดือน

ตุล�คม	 2562	 เป็นต้นไปจึงมีอ�ยุก�รเก็บเก่ียวน้อยกว่�ปีปกติ	 

ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงและผลผลิตในภ�พรวมทั้งประเทศ 

ลดลงด้วย

	 ผลผลิตมันสำ�ปะหลังเข้�สู่กระบวนก�ร

แปรรปูทัง้หมดเพือ่ใชเ้ปน็วัตถดุบิในอุตส�หกรรม

ตอ่เนือ่ง	โดยผลผลิตประม�ณ	รอ้ยละ	64	แปรรปู

เปน็แปง้มนัสำ�ปะหลงั	และแป้งดดัแปร	ส่วนทีเ่หลอื 

อีกร้อยละ	36	แปรรูปเป็นมันเส้น	มันอัดเม็ด	 

และเอท�นอล	

	 ในป	ี2563	คว�มต้องก�รใช้มันสำ�ปะหลัง

ภ�ยในประเทศประม�ณร้อยละ	 30	 ที่เหลือ	 

ร้อยละ	 70	 เป็นก�รส่งออก	 ตล�ดส่งออก 

ที่สำ�คัญของไทยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเซีย	

	 ร�ค�มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์	 

ปี	2563	ลดลงจ�กปี	2562		โดยร�ค�ส่งออก 

แป้งมันสำ�ปะหลังปรับตัวลดลงอย่�งต่อเนื่อง 

จ�กปี	 2561	 เน่ืองจ�กจีนซึ่งเป็นคู่ค้� 

แป้งมันสำ�ปะหลังท่ีสำ�คัญของไทย	 นำ�เข้� 

แป้งมันสำ�ปะหลังจ�กประเทศเวียดน�ม 

ม�กขึ้น	 ส่งผลกระทบต่อเน่ืองทำ�ให้ร�ค� 

มนัสำ�ปะหลงัทีเ่กษตรกรข�ยไดป้รบัตวัลดลงต�ม

	 1.	 โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	

ปี	2563/64

	 	 โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	

ปี	 2563/64	 โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเพ�ะปลูก 

มันสำ�ปะหลัง	 ปี	 2563/64	 กับกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 

ที่มีช่วงเวล�ปลูกตั้งแต่	 1	 เมษ�ยน	 2563	 –	 31	 มีน�คม	

2564	 	 และแจ้งระยะเวล�เก็บเกี่ยวนับจ�กวันที่เพ�ะปลูก 

ไม่น้อยกว�่	8	เดือน	

	 2.	 ม�ตรก�รคู่ขน�นโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกร 

ผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง	ปี	2563/64

						 2.1	โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเพ�ะปลูก 

มันสำ�ปะหลัง	

							 2.2	โครงก�รสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำ�ปะหลังและ 

สร้�งมูลค่�เพิ่มโดยสถ�บันเกษตรกร	

						 2.3	โครงก�รชดเชยดอกเบี้ยในก�รเก็บสต็อก 

มันสำ�ปะหลัง	

						 2.4	ก�รบริห�รจัดก�รก�รนำ�เข�้ส่งออก	
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ปลูก: ตลอดปี   
เก็บเกี่ยว: ต.ค.-ก.ย. (ม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   มันสำาปะหลังโรงงาน

ที่มา:   	1/	องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ			2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร   

หมายเหตุ: 	ปีเพ�ะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563	 	 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 523,589	 537,937	 587,754

 2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 	8,327,370		 	8,666,596		 	8,918,250	

 3. ผลผลิต (ตัน)  29,368,185			31,079,966		 	28,999,122	

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 3,527	 3,586	 3,252

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน) 1,876	 1,850	 1,830

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 หัวมันสำ�ปะหลังสดคละ	 	2,110		 	2,174		 	1,880	

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 234	 324	 50

 8. มาตรฐาน   

	 8.1.	ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง	(มันเส้น/มันอัดเม็ด)   

	 	 8.1.1	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมที	่มอก.	330/2523	 	

	 	 8.1.2	 ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	เรื่อง	กำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์

	 	 	 มันสำ�ปะหลังเป็นสินค�้	ม�ตรฐ�น	และม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์

	 	 	 มันสำ�ปะหลัง	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2545   

	 8.2	แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 	 ประก�ศกระทรวงพ�ณิชย์	เรื่อง	กำ�หนดให้แป้งมันสำ�ปะหลัง

	 	 เป็นสินค�้ม�ตรฐ�น	และม�ตรฐ�นสินค้�แป้งมันสำ�ปะหลัง		พ.ศ.	2549 

  

 1. การค้าของโลก (ล้านตันหัวมันสด)1/ 27.70	 n.a.	 n.a.

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก1/ (%)  76.34	 n.a.	 n.a.

 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตันหัวมันสด) 9.72	 10.99	 11.51

 4. ส่งออก 2/   

	 4.1	มันเส้น	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 3,989,681	 2,402,555	 3,043,323

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 28,424	 16,278	 21,260

	 4.2	มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11,387	 12,328	 12,241

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 89	 100	 110

	 4.3	แป้งมันสำ�ปะหลัง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,939,031	 2,835,700	 2,781,681

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 44,630	 38,512	 36,103

 5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/   

	 5.1		มันเส้น		 7,261	 6,834	 7,121

	 5.2		มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด		 8,348	 8,785	 9,626

	 5.3		แป้งมันสำ�ปะหลัง	 15,299	 13,582	 12,973

6. คู่ค้าที่สำาคัญ    

	 6.1		มันเส้น	 	จีน	 	

	 6.2		มันสำ�ปะหลังอัดเม็ด	 	ญี่ปุ่น		สหรัฐอเมริก�		 	

	 6.3		แป้งมันสำ�ปะหลัง	 	จีน	ไต้หวัน	อินโดนีเซีย	สหรัฐอเมริก�		

7. คู่แข่งที่สำาคัญ 	 	เวียดน�ม	  

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2560/61 2561/62 2562/63



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกอ้อยโรงงานของประเทศไทย

30.72 42.88 24.84 1.56

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย: ร้อยละ

ปี 2562 แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2563

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

นครสวรรค์		กำ�แพงเพชร			

ก�ญจนบุรี		ลพบุร	ีอุดรธ�น	ี											
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 ปีเพาะปลูก 2562/63

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 300,000

100,001-300,000

50,001-100,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ภ�วะเศรษฐกิจและร�ค�นำ้�ต�ล

ทร�ยดิบในตล�ดโลกปัจจัยสำ�คัญที่ 

ส่งผลต่อร�ค�อ้อยขั้นต้นและร�ค�อ้อย

ข้ันสุดท้�ยของอุตส�หกรรมอ้อยและ 

นำ้�ต�ลทร�ยของไทย	 คือ	 ร�ค�นำ้�ต�ล

ทร�ยดบิในตล�ดโลก	และอตัร�แลกเปลีย่น

เงนิเหรยีญสหรฐัฯ	กับค�่เงนิบ�ทของไทย	

เนือ่งจ�กไทยเปน็ประเทศผูส้ง่ออกร�ยใหญ่

อนัดบั	2	ของโลก	รองจ�กบร�ซลิ	นอกจ�กนี ้

ร�ค�นำ้�ต�ลทร�ยดิบในตล�ดโลก 

ยังส่งผลต่อเสถียรภ�พของอุตส�หกรรม 

อ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	 เน่ืองจ�กผลผลิต 

นำ้�ต�ลทร�ยของไทยกว่�ร้อยละ	 75	 

ส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศ	

	 เนื้อที่เก็บเก่ียว	 ปี	 2563	 ลดลง 

จ�กปี	 2562	 เนื่องจ�กประสบปัญห� 

ภยัแล้งในชว่งเพ�ะปลกูตอ่เน่ือง	บ�งพืน้ที ่

แห้งต�ยไม่ส�ม�รถเก็บเก่ียวผลผลิตได้	 

ประกอบกับร�ค�อ้อยโรงง�นมีแนวโน้ม 

ลดลง	

	 สำ�หรบัผลผลิตต่อไรล่ดลง	เนือ่งจ�ก

มีปรมิ�ณนำ�้ฝนนอ้ยกว�่ป	ี2562	ส่งผลให ้

ก�รแตกกอและก�รเจริญเติบโต 

ของต้นอ้อยไม่สมบูรณ์	 ทำ�ให้ผลผลิต 

รวมทั้งประเทศลดลง

	 1.	 ม�ตรก�รแกไ้ขออ้ยไฟไหมโ้ดยขอคว�มรว่มมอืสม�คมช�วไรอ่อ้ยและโรงง�นนำ�้ต�ล	 

ให้ปฏิบัติต�มรวมทั้งให้มีก�รรณรงค์และประช�สัมพันธ์ให้เกษตรกรทร�บและปฏิบัติ

ต�มระเบียบสำ�หรับฤดูก�รผลิต

	 	 -	 ปี	 2562/63	 ให้โรงง�นนำ้�ต�ลรับอ้อยไฟไหม้เข้�หีบได้ไม่เกินร้อยละ	 30	 

ต่อวัน

	 	 -	 ปี	 2563/64	 ให้โรงง�นนำ้�ต�ลรับอ้อยไฟไหม้เข้�หีบได้ไม่เกินร้อยละ	 20	 

ต่อวัน

	 	 -	 ปี	 2564/65	 ให้โรงง�นนำ้�ต�ลรับอ้อยไฟไหม้เข้�หีบเพียงร้อยละ	 5	 ต่อวัน	 

ซึ่งจะทำ�ให้อ้อยไฟไหม้หมดในป	ี2565

	 2.	 โครงก�รส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตอ้อยอย่�งครบวงจร	 

ปี	2562	-	2564	

	 3.	 ม�ตรก�รขอคว�มร่วมมือด�้นก�รบริห�รจัดก�ร	เพื่อเป็นต้นแบบก�รเก็บเกี่ยว 

และขนส่งอ้อยโรงง�น	 ฤดูก�รผลิต	 2562/63	 กำ�หนดพ้ืนที่ปลอดเผ�อ้อยใน 

จงัหวดัก�ญจนบุร	ีร�ชบุร	ีชยัภมู	ิเลย	และอตุรดติถ	์รวมทัง้กำ�หนดควิรบัออ้ยสด-ออ้ยไฟไหม	้

	 	 	 	 	 	4.	โครงก�รเงินช่วยเหลือเกษตรกรช�วไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยก�รผลิต	ฤดูก�รผลิต 

ปี	 2562/63	 จ�กแหล่งเงินทุนของ	 ธ.ก.ส.	 โดยแยกหลักเกณฑ์ก�รช่วยเหลือเป็น	 

2	 กรณี	 คือ	 1)	 ช�วไร่อ้อยที่จดทะเบียนถูกต้องต�ม	 พรบ.	 อ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	 

พ.ศ.	2527	และไดท้ำ�สญัญ�ส่งออ้ยเข้�โรงง�นนำ�้ต�ลก่อนเปดิหีบออ้ย		2)	ก�รชว่ยเหลือ 

ต�มม�ตรก�รแก้ไขปัญห�อ้อยไฟไหม้เพื่อลดปัญห�ฝุ่นละอองขน�ดเล็ก	 (PM	 2.5)	 

โดยช่วยเหลือเฉพ�ะช�วไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข�้โรงง�นทุกตันอ้อย		

						5.	กำ�หนดร�ค�อ้อยขั้นต้นฤดูก�รผลิตปีเพ�ะปลูก	2562/63	ในอัตร�	750	บ�ท 

ต่อตันอ้อย	ณ	ระดับคว�มหว�นที่	10	ซี.ซี.เอส	
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ปลูก: ต.ค.-ก.ค.   

เก็บเกี่ยว:  ธ.ค.- มี.ค. (ธ.ค.-ม.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   อ้อยโรงงาน-นำ้าตาล

1. จำานวนเกษตรกร (ราย)1/	 430,817	 427,588	 474,744

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)1/	 11,188,802	 11,957,201	 10,713,345

3. ผลผลิต (ตัน)1/ 131,717,042	 128,529,862	 75,970,209

	 ผลผลิตนำ้�ต�ล	(ตัน)	 		14,093,723			13,752,695		 	8,128,812		

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	11,772		 	10,749		 	7,090	

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)1/	 977	 1,131	 1,420

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 	 763	 594	 673

 (บาท/ตัน)

	 6.1	ร�ค�อ้อยขั้นต้น		 		880		 	700		 	750		

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/

					6.2	ร�ค�อ้อยขั้นสุดท้�ย		 n.a.	 n.a.	 n.a.

	 	 ณ	หน้�โรงง�น	1/

 7. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน)	 -214	 -537	 -747	

 8. มาตรฐานการผลิตนำ้าตาล 1/   

	 8.1	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	ฉบับที	่2/2537	

	 8.2	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	ฉบับที	่8/2539	

	 8.3	ประก�ศคณะกรรมก�รอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย	ฉบับที	่1/2543  

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/	 65.10	 57.09	 53.27

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 16.76	 18.59	 13.14

3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 2.51	 2.48	 2.60

4. ส่งออก 3/   

	 4.1	 นำ้�ต�ลทร�ยดิบ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 5,161,291	 5,914,397	 3,091,806	 	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 50,723	 53,632	 28,092

	 4.2	 นำ้�ต�ลทร�ยข�ว	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 4,091,732	 4,037,154	 2,401,690	 	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 46,969	 42,527	 27,576

5. ราคาส่งออก 3/   

	 5.1	 นำ้�ต�ลทร�ยดิบ			(บ�ท/ตัน)	 9,828	 9,073	 9,086

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 306.46	 294.75	 291.49

	 5.2	 นำ้�ต�ลทร�ยข�ว	(บ�ท/ตัน)	 11,479	 10,555	 11,482

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	 		357.96		 	342.40		 	368.35	

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	เก�หลีใต้

	 	 	 ไต้หวัน	กัมพูช�	  

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ บร�ซิล		อินเดีย		ออสเตรเลีย	    

ที่มา: 1/	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและนำ้�ต�ลทร�ย			2/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			3/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร  

หมายเหตุ:	 1.	ปีเพ�ะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563	 	 	 	 	 	 	

	 2.	อัตร�แปลง	:		อ้อยสด	1,000	กก.	=	นำ้�ต�ล	107	กก.			 	 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2560/61 2561/62 2562/63



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกสับปะรดโรงงานของประเทศไทย

8.55 9.26 9.52 9.61 12.35 15.14 	8.15 5.70 	2.39 	6.33 			7.00 6.00 ประจวบคีรีขันธ์	ร�ชบุรี	

เพชรบุรี		พิษณุโลก

อุตรดิตถ์

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 30,000

10,001-30,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	ผลผลิตประม�ณร้อยละ	75	ของผลผลิตทั้งหมด	เข�้สู่
กระบวนก�รแปรรปูเปน็ผลติภณัฑ์สง่ออกสำ�คญั	ได้แก	่สับปะรด
กระปอ๋ง	และนำ�้สบัปะรด	(ส่งออกคดิเปน็รอ้ยละ	90	ของผลติภณัฑ์
สับปะรดส่งออกทั้งหมด)	
	 2.	โรงง�นแปรรปูสบัปะรดสว่นใหญรั่บจ�้งผลติเพือ่สง่ออก
โดยผ่�น	Broker	และผู้นำ�เข้�	ร�ค�ส่งออกในตล�ดโลกส่งผลต่อ
ก�รกำ�หนดร�ค�รับซื้อวัตถุดิบภ�ยในประเทศ																																														
						3.	ป	ี2563	คว�มต้องก�รสับปะรดกระป๋องและนำ้�สับปะรด
ของตล�ดโลกลดลง	 เป็นผลจ�กโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 2019	
ทำ�ใหเ้ศรษฐกจิโลกชะลอตัว	เกดิปญัห�ด้�น	Logistic	ด�้นแรงง�น	 
รวมทั้งรสนิยมก�รบริโภคสับปะรดสดและนำ้�ผลไม้แบบค้ันสด
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
	 4.	 ร�ค�จำ�หน่�ยสูงกว่�ประเทศคู่แข่ง	 คือ	 ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย	เป็นผลจ�กระบบก�รผลิต	รูปแบบก�รจำ�หน่�ย	
สิทธิพิเศษท�งภ�ษี	(GSP)	รวมทั้งผลจ�กค่�เงินบ�ท

	 เนื้อที่เก็บเกี่ยว	 ปี	 2563	 ลดลงจ�กปี	 2562	 เนื่องจ�ก
ร�ค�ในช่วงปี	2560	-2561	ตกตำ่�ม�โดยตลอด	ทำ�ให้เกษตรกร
ปล่อยต้นสับปะรดทิ้งไม่ดูแล	 แม้ว่�ช่วงต้นปี	 2563	 ร�ค� 
จะสูงข้ึน	 แต่เกษตรกรที่ประสบปัญห�ข�ดทุนม�โดยตลอด 
ไมมี่ทนุในก�รขย�ยพืน้ท่ี	และบ�งสว่นปรบัเปลีย่นไปปลกูสบัปะรด
พนัธุบ์รโิภคสด	บ�งร�ยปลกูแซมพชืหลกัและปลอ่ยทิง้	นอกจ�กนี ้
ยังมีผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	 2019	
ส่งผลต่อแรงง�นประเทศเพื่อนบ้�นที่เข้�ม�เก็บเกี่ยวผลผลิต 
ไม่ส�ม�รถเข้�ม�ทำ�ง�นในประเทศไทยได้ต�มปกต	ิ								
	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เน่ืองจ�กฝนตกทิ้งช่วง	 
สภ�พอ�ก�ศร้อน	แห้งแล้ง	ทำ�ให้ก�รใช้ส�รบังคับก�รออกดอก
ไม่ได้ผลเต็มที่	 ผลแคระแกร็นไม่มีนำ้�หนัก	 และข�ดแคลน 
แรงง�นเก็บเกี่ยวผลผลิต	 ประกอบกับต้นสับปะรดโรงง�น 
บ�งส่วนมีอ�ยุม�ก	ผลจึงมีขน�ดเล็กลง

	 1.	 คณะอนกุรรมก�รจดัทำ�แผนปฏบิตักิ�รด�้นสบัปะรด	

พ.ศ.	2563	–	2565	อยู่ระหว�่งปรบัปรงุยทุธศ�สตรส์บัปะรด	

ป	ี2560-2569	เปน็แผนปฏบิติัก�รด้�นสบัปะรด	พ.ศ.	2564	–	 

2565	เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ	โดยครอบคลุม

ด�้นก�รผลิต	ก�รแปรรูป	และก�รตล�ด	

	 2.	 บริห�รจัดก�ร	 Supply	 ให้สมดุลกับ	 Demand	

สอดคลอ้งกบันโยบ�ย	“ก�รตล�ดนำ�ก�รผลติ”	และบรูณ�ก�ร 

เชือ่มโยง	“แผนปฏิบติัก�รด�้นสบัปะรด	พ.ศ.	2564	-	2565”	

โดยคณะกรรมก�รเพือ่แกไ้ขปญัห�เกษตรกรอนัเนือ่งม�จ�ก

ผลิตผลก�รเกษตรระดบัจงัหวัด	(คพจ.)	บริห�รจดัก�รแบบ

เบ็ดเสร็จภ�ยในจังหวัด
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ปลูก: ตลอดปี    

เก็บเกี่ยว:  ม.ค.-ธ.ค.  (พ.ค.- มิ.ย.  เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   สับปะรดโรงงาน

ที่ม�:	1/		The	International	Trade	Centre	(https://www.trademap.org	,	ก.พ.	63)	2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		  

หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2563	ข้อมูลเบื้องต้น	 2.	ก�รค้�ของโลก:	เฉพ�ะสับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	(*	ข้อมูลประม�ณก�ร)		 	 	 	

	 3.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 4.	ตั้งแต่ป	ี2562	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	รวม	4	รหัส	2008200001-2	และ	2008100000	และ	20089000000

	 5.	อัตร�แปลง:	5.1	 สับปะรดสด	5	กก.	 =	 สับปะรดแห้ง/กวน	1	กก.					 	 	 	 	 	 	

	 	 5.2	 สับปะรดสด	3.33	กก.	 =	 สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	1	กก.		 	 	 	 	 	 	

	 	 5.3	 สับปะรดสด	4	กก.	 =	 นำ้�สับปะรด	1	กก.	 	 	 	 	 	 	

	 	 5.4	 สับปะรดสด	2.5	กก.	 =	 สับปะรดแช่แข็ง	1	กก.	 	 	 	 	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/	 1.02	 n.a.	 n.a.
2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 46.85	 n.a.	 n.a.
3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 0.25	 0.40	 0.45
4. ส่งออก 2/   
		 4.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 477,233	 389,697	 290,542
		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 12,877	 10,459	 10,798
	 4.2	นำ้�สับปะรด	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 113,789	 85,413	 41,934
		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 3,601	 2,861	 2,017
	 4.3	สับปะรดทำ�ไว้ไม่ให้เสีย
	 	 โดยใช้นำ้�ต�ล	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 31,183	 24,123	 18,806
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 2,198	 1,918	 2,090
		 4.4	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 	 	
		 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 17,934	 15,843	 10,358
		 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 371	 421	 378
5. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 2/   
		 5.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 26,981	 26,839	 37,167
		 5.2	นำ้�สับปะรด	 31,647	 33,496	 48,092
	 5.3	สับปะรดทำ�ไว้ไม่ให้เสีย	 70,490	 79,494	 111,136
	 	 โดยใช้นำ้�ต�ล
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 6.1	สับปะรดบรรจุภ�ชนะอัดลม	 สหรัฐอเมริก�		รัสเซีย		เยอรมนี			 	
	 6.2	นำ้�สับปะรด	 สหรัฐอเมริก�	เนเธอร์แลนด์		อิหร่�น		
	 6.3	สับปะรดทำ�ไว้ไม่ให้เสีย	 สหรัฐอเมริก�			รัสเซีย			ญี่ปุ่น
	 	 โดยใช้นำ้�ต�ล	 																	 	
 7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส	์	อินโดนีเซีย	  
 

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 		48,544		 	35,448		 	30,268	

2. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 		568,394		 	485,399		 	427,209	

3. ผลผลิต (ตัน)	 		2,350,887			1,825,257		 	1,504,359	

4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	4,136		 	3,760		 	3,521	

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 		3,490		 	3,480		 	3,710	

6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 6.1	สับปะรดโรงง�น		 		2,971		 	5,909		 	10,679		

	 6.2	สับปะรดบริโภคสด		 		7,087		 	7,950		 	13,921	

7. ผลตอบแทนสุทธิสับปะรดโรงงาน	 -519		 2,429		 6,969	 

 (บาท/ตัน) 

8. มาตรฐาน   

	 8.1	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรสับปะรด	มกอช.	4-2546	 	 	

	 8.2	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมสับปะรดในภ�ชนะบรรจุ		

	 	 มอก.	51-2562	 	 	

	 8.3	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมสับปะรดเยือกแข็ง		

	 	 มอก.	425-2525	 	 	

	 8.4	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนำ้�ผลไม้	:	นำ้�สับปะรด	

	 	 มอก.	112-2562	 	 	

	 8.5	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	ก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรท่ีดีสำ�หรับสับปะรด 

	 	 มกษ.	2508-2557	 	 	

	 8.6	 แนวปฏิบัติในก�รใช้ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร	หลักปฏิบัติสำ�หรับก�รผลิต 

	 	 สินค้�เกษตรแช่เยือกแข็ง	มกษ.9041(G)-2560	 	 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองของประเทศไทย

1.77 27.25 9.73 6.76 2.23 0.11 2.66 41.89 7.48 0.12

0.71 6.86 38.11 6.77 1.39 0.04 1.96 25.60 17.53 1.03

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย.พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก 
5 อันดับแรก

ปี 2563ปี 2562

แม่ฮ่องสอน	
ชัยภูมิ		

ต�ก		น่�น		
สุโขทัย

 ปีเพาะปลูก 2562/63

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ถั่วเหลือง

ที่มา:  1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปีเพ�ะปลูก	2563/64	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	 	 	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 27,955	 19,056	 20,157

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 151,312	 104,193	 108,976

	 รุ่น	1	 62,710	 49,516	 52,075

	 รุ่น	2	 88,602	 54,677	 56,901

 3. ผลผลิต (ตัน)	 41,165	 26,283	 29,231

	 รุ่น	1	 19,782	 14,149	 15,096

	 รุ่น	2	 21,383	 12,134	 14,135

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 272	 252	 268

	 รุ่น	1	 315	 286	 290

	 รุ่น	2	 241	 222	 248

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 15,520	 16,360	 15,790

	 รุ่น	1	 13,410	 14,350	 14,380

	 รุ่น	2	 17,870	 18,940	 17,570

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ถั่วเหลืองคละ	 16,481	 15,971	 17,011

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 961	 -389	 1,221

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 145.47	 165.41	 166.84

2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 2.76	 3.24	 4.04

3. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ		(ตัน)	 2,722,969	 3,209,277	 4,044,716

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 37,325	 39,513	 50,493

4. ส่งออก 2/   

	 	ปริม�ณ		(ตัน)	 3,183	 3,199	 1,718

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 64	 59	 33,365

5. ราคา   

 5.1		ร�ค�นำ�เข�้		(บ�ท/กก.)	2/	 13.71	 12.28	 12.51

	 5.2		ร�ค�ตล�ดชิค�โก		 343.04	 327.49	 351.36

	 	 (ดอลล�ร์สหรัฐ/ตัน)	1/   

	 5.3	ร�ค�ตล�ดชิค�โก	 11.10	 10.21	 11.02

  (บ�ท/กก.)	1/

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 	บร�ซิล		สหรัฐอเมริก�		แคน�ด�	

 

รุ่น 1 (ฤดูฝน)   ปลูก: พ.ค.-ต.ค.  เก็บเกี่ยว: ส.ค-ธ.ค.

รุ่น 2 (ฤดูแล้ง)  ปลูก: พ.ย.-ก.พ.  เก็บเกี่ยว: ม.ค.-พ.ค.   

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ถั่วเหลือง	 ปีเพ�ะปลูก	 2563/64	 เพิ่มขึ้น 
จ�กปเีพ�ะปลกู	2562/63	โดยเนือ้ทีเ่พ�ะปลกูถัว่เหลอืง		
รุ่น	1	เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กแหล่งผลิตท�งภ�คเหนือ	ได้แก่	
จังหวดัสโุขทยั	ปลกูเพิม่ขึน้ในพืน้ทีน่�ข�้วที	่อ.สวรรคโลก		
เพร�ะช่วงเดือนพฤษภ�คม	 2563	 ก่อนปลูกข้�ว	 
ฝนม�ช�้จึงปลกูถ่ัวเหลอืงเพือ่รอนำ�้กอ่นปลูกข�้วในเดือน
สิงห�คม	และปลูกแทนถั่วเขียวใน	อ.คีรีม�ศ	ซึ่งประสบ
ปญัห�เร่ืองโรคไวรสัใบด�่งระบ�ด	ปีทีแ่ลว้ได	้ผลผลตินอ้ย	 
ไม่คุ้มทุน	สำ�หรับเนื้อที่เพ�ะปลูกถั่วเหลืองรุ่น	2	ค�ดว่�
เพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กปทีีแ่ลว้แหล่งผลิตใหญใ่นภ�คตะวนัออก 
เฉียงเหนือ	 คือ	 จังหวัดขอนแก่น	 และชัยภูมิ	 ประสบ 
ปัญห�ภัยแล้ง	 และฝนทิ้งช่วง	 ส่งผลให้ไม่มีนำ้�เพียงพอ 
ต่อก�รเพ�ะปลูก	 แต่ปีนี้มีปริม�ณนำ้�ม�กกว่�ปีที่แล้ว	 
จงึค�ดว่�เกษตรกรจะกลบัม�ปลกูเพ่ิมในพ้ืนท่ีปลอ่ยว่�ง	
	 	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ถั่วเหลือง	 รุ่น	 1	 เพิ่มข้ึน	
เนื่องจ�กแหล่งผลิตส่วนใหญ่มีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อ 
ก�รเพ�ะปลกู	ไมป่ระสบปญัห�			ภัยแลง้เหมอืนปทีีผ่�่นม�	
รวมทัง้เกษตรกรดแูลรกัษ�ด	ีส่วนผลผลิตตอ่ไรถ่ัว่เหลือง
รุ่น	 2	 ค�ดว่�เพิ่มขึ้นห�กสภ�พภูมิอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 
มีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อก�รเพ�ะปลูก	 และเกษตรกร
ดูแลรักษ�ดี	ทำ�ให้ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

	 ป	ี2563	มีคว�มต้องก�รใช้ในประเทศ		4.04	 
ล้�นตัน	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2562	จำ�นวน	3.24	ล้�นตัน		 
คิดเป็นร้อยละ	 24.69	 เน่ืองจ�กอุตส�หกรรม 
สกัดนำ้�มัน	 และอุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์มี 
ก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้น

มีก�รเปิดตล�ดและก�รบริห�รก�รนำ�เข้�เมล็ดถั่วเหลือง



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียวของประเทศไทย

นครสวรรค์	

สุโขทัย	

เพชรบูรณ์		

ชัยน�ท	อุทัยธ�นี

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย.พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. มิ.ย.

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

หน่วย: ร้อยละ

 ปีเพาะปลูก 2562/63

ปี 2563ปี 2562

	10.02						1.37						4.80							37.62							16.85						2.02							1.78								9.28							13.93						2.02								0.30							0.01

		5.29								5.38							3.52							10.42						33.38					17.81						0.34							2.09						15.17							5.82							0.77							0.01						
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

แหล่งเพาะปลูก 

5 อันดับแรก



ถั่วเขียว

ที่มา : 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	   

หมายเหตุ : 1.		ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพ�ะปลูก		2563/64	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563		 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563		   

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	93,930		 	102,386		 	109,446	

2. นำาเข้า 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 22,278	 26,667	 37,105		

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 490.64	 675.32	 1,068.98

3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 24,791	 16,753	 18,558		

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	591.71		 	499.89		 	635.77	

4. ราคา (บาท/กก.) 1/   

	 4.1	ร�ค�นำ�เข้�		 21.93	 25.32	 28.81	

	 	 4.2	ร�ค�ส่งออก		 23.87	 29.84	 34.26

5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 แคน�ด�		ป�กีสถ�น		สหรัฐอเมริก�

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เมียนม�	อ�ร์เจนติน�   

รุ่น 1 (ฤดูฝน)   ปลูก: พ.ค.-ต.ค.  เก็บเกี่ยว: ก.ค.-ม.ค.                

รุ่น 2 (ฤดูแล้ง)  ปลูก: พ.ย.-เม.ย.  เก็บเกี่ยว: ม.ค.-มิ.ย.    

1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 813,847	 803,522	 773,772

2. ผลผลิต (ตัน)	 96,443	 92,472	 90,898

3 ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 119	 115	 117

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 		19,409		 	20,035		 	19,831	

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

		 ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ	 21,798	 22,742	 22,567

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 2,389	 2,707	 2,736

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 	 	 	 	 	 	 	ปี	 2563	มีคว�มต้องก�รใช้ถั่วเขียว

ภ�ยในประเทศ	109,446	ตนั		เพือ่ผลติวุน้เสน้ 

และผลิตภัณฑ์อ�ห�รแปรรูป	 โดยมีปริม�ณ 

ก�รสง่ออก	18,558	ตนั	ไปยงัประเทศคูค่�้สำ�คญั	

ได้แก	่	แคน�ด�	ป�กีสถ�น	และสหรัฐอเมริก�	

						เนื้อที่เพ�ะปลูก	ปี	2563	ลดลงจ�กปี	2562	

เนือ่งจ�กตน้ทนุก�รผลิตสูง		และประสบปญัห�

ข�ดแคลนแรงง�นในก�รเก็บเกี่ยว	 ส่งผลให้

เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	

						สำ�หรับผลผลติตอ่ไร่เพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กสภ�พ

ภมูอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวยตอ่ก�รเพ�ะปลกู	ไม่ประสบ

ปัญห�ภัยแล้ง	 และมีปริม�ณนำ้�เพียงพอต่อ 

ก�รเพ�ะปลูก	 แต่ภ�พรวมผลผลิตท้ังประเทศ 

ลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก

	 1.	 โครงก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชหล�กหล�ย	

(หลังน�)	 ปี	 2563	 เพื่อส่งเสริมและขย�ยผลพื้นที่ 

ก�รปลกูพชือืน่	เชน่	ถัว่เขยีว	ถัว่ลสิง	ถัว่เหลอืง	พชืผกั	 

และอื่นๆ	 ทดแทนก�รทำ�น�ปรัง	 ให้กับเกษตรกร 

เป�้หม�ยทีเ่ข�้รว่มโครงก�รระบบสง่เสรมิก�รเกษตร

แบบแปลงใหญ่	 (น�แปลงใหญ่)	 โดยเน้นเชื่อมโยง

ด�้นก�รผลิตและก�รตล�ด					

	 2.		โครงก�รระบบสง่เสรมิก�รเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 

เพ่ือให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและบริห�รจัดก�ร 

ร่วมกัน	โดยมีเป้�หม�ยเพื่อก�รลดต้นทุนก�รผลิต	

มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงของประเทศไทย

24

แหล่งเพาะปลูก 5 อันดับแรก

ลำ�ป�ง		สระแก้ว		เชียงใหม่	

ขอนแก่น	แม่ฮ่องสอน
2.23 20.85 18.10 10.78 8.59 7.37 0.33 1.90 10.97 16.94 1.48 0.46

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�กช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก

ปี 2562 ปี 2563

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย: ร้อยละ

 ปีเพาะปลูก 2562/63

> 2,000

1,001-2,000

201-1,000

>200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

		19.52	 21.46	 8.89	 10.64	 5.99	 2.13	 2.02	 10.72	 14.13	 3.15	 1.14	 0.21



ถั่วลิสง
รุ่น 1 (ฤดูฝน)   ปลูก: พ.ค.-ต.ค.  เก็บเกี่ยว: ก.ค.-ม.ค.                

รุ่น 2 (ฤดูแล้ง)  ปลูก: พ.ย.-เม.ย.  เก็บเกี่ยว: ม.ค.-มิ.ย.   

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 3.65	 4.69	 4.26

 2. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	137,346		 	124,465		 	127,812	

 3. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	105,009		 	95,018		 	99,295	

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	2,219.30		 	2,366.79		 	2,282.15	

 4. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,494		 	1,650		 	782	

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 80.03	 86.85	 40.35

 5. ราคา (บาท/กก.) 2/   

	 5.1	ร�ค�นำ�เข้�												 21.13	 24.91	 22.98

	 5.2	ร�ค�ส่งออก						 53.56	 52.64	 51.59

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย	กัมพูช�	สหรัฐอเมริก�	 	

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เมียนม�	อินเดีย	 	

 1. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 99,972	 93,257	 87,026

 2. ผลผลิต (ตัน)	 33,831	 31,097	 29,299

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 338	 333	 337

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 	17,250		 17,460	 17,320

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

						ถั่วลิสงเปลือกแห้งคละ	 51,917	 53,647	 44,852

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 34,667	 36,187	 27,532

   

ที่ม�:	1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	

หม�ยเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปีเพ�ปลูก	2563/64	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	 	 	 	 	 	

	 2.	ปีเพ�ะปลูก	2561/62	2562/63	2563/64	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563			 	 	 	 	 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561/62 2562/63 2563/64
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปี	 2563	 มีคว�มต้องก�รใช้ถั่วลิสง 

ในประเทศ	127,812	ตนั	เพ่ือก�รแปรรปูเปน็

อ�ห�รชนิดต่�งๆ		เช่น	เนยถั่ว	ขนมขบเคี้ยว	

เป็นต้น	และมีก�รนำ�เข้�		99,295	ตัน	จ�ก

ประเทศต�่ง	ๆ	เช่น	ม�เลเซีย	กัมพูช�	และ

สหรัฐอเมริก�

	 เนือ้ทีเ่พ�ะปลกู	ปี	2563	ลดลงจ�กป	ี2562	

เนือ่งจ�กตน้ทนุก�รผลติทีส่งู	และเปน็พชืท่ีมคีว�ม

เสี่ยงสูงต่อคว�มเสียห�ยจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

ที่แปรปรวนม�กกว่�พืชชนิดอื่นๆ	 รวมทั้งเป็น

พืชท่ีใช้แรงง�นม�ก	 เกษตรกรข�ดแคลนเมล็ด

พันธุ์ดีที่เหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูก	

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�ก 

มีปริม�ณนำ้�ฝนเพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต	 

แต่ภ�พรวมผลผลติทัง้ประเทศลดลงต�มก�รลดลง 

ของเนื้อที่เพ�ะปลูก	

						1.	โครงก�รส่งเสริมก�รปลูกพืชหล�กหล�ย	

(หลงัน�)	ป	ี2563	เพ่ือสง่เสรมิและขย�ยผลพืน้ทีก่�ร

ปลูกพืชอื่น	เช่น	ถั่วเขียว	ถั่วลิสง	ถั่วเหลือง	พืชผัก	 

และอื่นๆ	 ทดแทนก�รทำ�น�ปรัง	 ให้กับเกษตรกร 

เป�้หม�ยทีเ่ข�้รว่มโครงก�รระบบสง่เสรมิก�รเกษตร

แบบแปลงใหญ่	 (น�แปลงใหญ่)	 โดยเน้นเชื่อมโยง

ด�้นก�รผลิตและก�รตล�ด						

	 2.	โครงก�รระบบสง่เสรมิก�รเกษตรแบบแปลงใหญ	่ 

เพ่ือให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันและบริห�รจัดก�ร 

ร่วมกัน	โดยมีเป้�หม�ยเพื่อก�รลดต้นทุนก�รผลิต	

มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น



 

สรุปสถานการณ์การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น

	 ผลผลิตย�งพ�ร�ลดลง	 เพร�ะผลผลิตต่อเน้ือท่ีกรีดได้ลดลงเน่ืองจ�กผลกระทบ 

ของก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	ทำ�ให้ข�ดแคลนแรงง�นในช่วงของ

ก�รเปิดกรีด	ประกอบกับในป	ี2563	ภ�คใต้มีฝนตกม�ก	ทำ�ให้จำ�นวนวันกรีดลดลงจ�ก 

ปทีีผ่�่นม�	และในภ�คอืน่	ๆ 	ประสบภยัแลง้ชว่งตน้ป	ี2563	ทำ�ใหก้�รเปดิกรดีทำ�ไดช้�้กว�่ปกต	ิ 

จำ�นวนวันกรีดลดลงเช่นเดียวกัน	ถึงแม้ว่�เนื้อที่กรีดได้จะเพิ่มขึ้นก็ต�ม	

	 ภ�พรวมผลผลิตป�ล์มนำ้�มันลดลง	จ�กผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลงเพร�ะปริม�ณ 

นำ�้ฝนในชว่ง	2	ปทีีผ่�่นม�คอ่นข�้งนอ้ย	ทำ�ใหต้น้ป�ลม์ไมส่มบรูณ	์ประกอบกับตน้ป	ี2563	

มีภ�วะฝนทิ้งช่วง	 ทำ�ให้นำ้�หนักทะล�ยลดลงและบ�งส่วนแห้งฝ่อ	 ถึงแม้ว่�เนื้อที่ให้ผล 

จะเพิม่ข้ึนในทุกภ�ค	เนือ่งจ�กตน้ป�ลม์นำ�้มันทีป่ลูกใหมเ่มือ่ปี	2560	เริม่ให้ผลไดใ้นปีน้ีก็ต�ม	

	 ไม้ผล	 ผลผลิตภ�พรวมเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพ�ะทุเรียน	 และลำ�ไย	 ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ต�มก�รเพิ่มของเนื้อที่ให้ผล	ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่ลดลง	จ�กสภ�พอ�ก�ศไม่เอื้ออำ�นวย	

สำ�หรับลิน้จี	่ผลผลติเพิม่ขึน้เพร�ะสภ�พอ�ก�ศเอ้ืออำ�นวย	โดยอ�ก�ศหน�วกว่�ปท่ีีผ�่นม�

ทำ�ให้ออกดอกติดผลม�กขึน้	แต่เน้ือท่ีใหผ้ลลดลงเนือ่งจ�กเกษตรกรโคน่ต้นลิน้จีไ่ปปลกูพชื 

อื่นแทน	ในขณะที่มังคุด	เง�ะ	และลองกอง	ผลผลิตลดลง	จ�กสภ�พอ�ก�ศไม่เอื้ออำ�นวย	

สภ�พอ�ก�ศแหง้แลง้	ฝนทิง้ชว่งน�น	ปรมิ�ณนำ�้ไมเ่พยีงพอ	ทำ�ใหก้�รออกดอกตดิผลไมด่ี	 

ประกอบกับเนื้อที่ให้ผลของเง�ะและลองกองลดลง	 เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น	 

ในขณะที่เนื้อที่ให้ผลมังคุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�กก�รปลูกใหม่ในป	ี2556	เริ่มให้ผลได้ในปีนี้

	 มะพร�้ว	ผลผลติในภ�พรวมลดลง	ต�มก�รลดของผลผลติตอ่เนือ้ทีใ่หผ้ล	เนือ่งจ�ก

ปริม�ณนำ้�ฝนโดยรวมในแหล่งผลิตที่สำ�คัญของภ�คกล�งและภ�คใต้น้อยกว่�ปีที่แล้ว	 

ส่งผลให้จำ�นวนลูกต่อทะล�ยลดลง	และมีก�รระบ�ดของแมลงศัตรูพืชเข้�ทำ�ล�ยในขณะ

ออกช่อดอก	(จั่นมะพร้�ว)	ส่งผลให้มะพร้�วไม่ติดผล	ถึงแม้ว่�เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นก็ต�ม					

	 สว่นผลผลติก�แฟลดลง	จ�กเนือ้ทีใ่หผ้ลลดลงต�มก�รลดลงของก�แฟในแหลง่ผลติ

ใหญ่ที่ภ�คใต้	ประกอบกับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลง	เนื่องจ�กแหล่งผลิตใหญ่ที่ภ�คใต ้

ฝนท้ิงช่วง	 ในช่วงก�แฟออกดอก	 และติดผล	 ส่งผลให้ดอกก�แฟแห้งค�ต้น	 ก�รติดผล 

น้อยกว่�ปีที่ผ่�นม�
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ไม้ผลไม้ยืนต้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกยางพาราของประเทศไทย

สุร�ษฎร์ธ�นี	สงขล�			

นครศรีธรรมร�ช	ตรัง	

ยะล�		

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500,000

200,001-500,000

50,001-200,000

≤ 50,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

	10.98	 7.45	 3.00	 2.12	 5.95	 9.20	 9.14	 9.20	 10.18	 10.10	 10.55	 12.13					



 

ยางพารา

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 1,693,837	 1,712,126	 1,697,124

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 		22,626,277		 	22,530,503		 	22,355,388	

3.  เนื้อที่กรีดได้ (ไร่)	 20,023,099	 20,455,794	 20,579,196

4.  ผลผลิตยางดิบ (ตัน)	 4,813,527	 4,839,952	 4,693,628

5.  ผลผลิตยางดิบต่อไร่ (กก.)	 240	 237	 228

6.  ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ	 55,870	 56,530	 57,850

 (บาท/ตัน) 

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

		 7.1	ย�งแผ่นดิบชั้น	3		 40,964	 41,045	 44,850

		 7.2	นำ้�ย�งสดคละ		 37,621	 37,489	 40,702

8.  ผลตอบแทนสุทธิยางแผ่นดิบ	 -14,906	 -15,485	 -13,000

 (บาท/ตัน)

9.  มาตรฐาน   

	 9.1	 ย�งแผ่นดิบ:	สำ�นักตล�ดกล�งย�งพ�ร�ได้กำ�หนดคุณภ�พ	ย�งแผ่นดิบ	

	 	 เป็น	4	ชั้น	ได้แก่	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	1	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	2	ย�งแผ่นดิบ 

	 	 คุณภ�พ	3	ย�งแผ่นดิบคุณภ�พ	4	 	 	

	 9.2	 ย�งแท่ง:	เอกส�รวิช�ก�รย�งแท่งเอสทีอ�ร์	2/2538		สถ�บันวิจัยย�ง		

	 	 กรมวิช�ก�รเกษตร	 	 	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 	12.09		 	11.61		 	11.03	
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 	35.84		 	33.93		 	33.86	
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 2/	 	0.63		 	0.66		 	0.58	
 4. ส่งออก 3/   
	 ปริม�ณ		(ตัน)	 4,355,668	 3,938,967	 3,735,499
	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 221,363	 190,650	 181,934
	 4.1	 ย�งแผ่นรมควัน	 	 	
	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 558,380	 476,778	 379,330
								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 28,774	 23,660	 20,184
	 4.2	 ย�งแท่ง	 	 	
								 ปริม�ณ		(ตัน)	 1,461,917	 1,478,201	 1,092,650
								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 68,023	 67,196	 47,856
				4.3	 นำ้�ย�งข้น	**	 	 	
								 ปริม�ณ	(ตัน)	 779,058	 665,932	 682,668
								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 43,353	 35,588	 39,480
				4.4	 ย�งคอมพ�วด์	 	 	
								 ปริม�ณ		(ตัน)	 86,582	 50,482	 48,414
								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 11,503	 7,786	 7,487
				4.5	 ย�ง	Mixture	 	 	
								 ปริม�ณ		(ตัน)	 1,384,620	 1,195,206	 1,489,237
								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 66,313	 54,373	 65,538
				4.6	 ย�งอื่น	ๆ	 	 	
	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 85,112	 72,367	 43,200
								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 3,398	 2,047	 1,389
 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 3/   
	 5.1	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3		 50.63	 51.55	 54.71
				5.2		ย�งแท่ง	 44.96	 45.36	 43.00
				5.3	 นำ้�ย�งข้น	 35.29	 35.56	 36.99
 6. ราคาตลาดล่วงหน้า (บาท/กก.) 4/   
				6.1	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(TOCOM)	 48.83	 52.22	 52.79
				6.2	 ย�งแผ่นรมควันชั้น	3	(SGX)	 49.66	 50.65	 54.37
7. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 7.1	 ย�งแผ่นรมควัน	 จีน	สหภ�พยุโรป	ญี่ปุ่น		สหรัฐอเมริก�	 	
	 7.2	 ย�งแท่ง	 จีน	สหภ�พยุโรป	ญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริก�		 	
	 7.3	 นำ้�ย�งข้น		 ม�เลเซีย	จีน		 	
	 7.4	 ย�งคอมพ�วด์	 จีน	สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�	 	
8. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปี   

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   

ที่มา: 1/องค์ก�รย�งระหว่�งประเทศ		2/	กองก�รย�ง	กรมวิช�ก�รเกษตร	

 3/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร			

 4/ก�รย�งแห่งประเทศไทย	 	 	 	

หมายเหตุ:	 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2561-2563	ข้อมูลพย�กรณ์		ณ	เดือนธันว�คม	2563	 	

	 2.	 **	ก�รส่งออกนำ้�ย�งข้นได้ปรับเป็นย�งธรรมช�ติแล้ว		โดยนำ�ปริม�ณส่งออก	

	 	 คูณด้วย	0.6	 	 	 	 	

 

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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การผลิต

การตลาด มาตรการ

	 คว�มตอ้งก�รใชย้�งพ�ร�ของไทยลดลง 

โดยเฉพ�ะในส่วนของอุตส�หกรรมย�งล้อ

	 ร�ค�ปรับตัวเพิ่มขึ้น	เนื่องจ�กปริม�ณ

ผลผลิตย�งที่เข้�สู่ตล�ดมีปริม�ณลดลง	 

จ�กก�รข�ดแคลนแรงง�นกรดีและแรงง�นใน

โรงง�นแปรรปูย�งทีไ่ดเ้ดนิท�งกลบัประเทศ

ในชว่งทีเ่ริม่มกี�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรน�	 2019	 และก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคใบร่วงของย�งพ�ร�ในพื้นที่ปลูกย�ง

ภ�คใต้	 รวมทั้งคว�มต้องก�รใช้ย�งพ�ร� 

ในอุตส�หกรรมย�งประเภทจุ่มที่เพิ่มขึ้น	 

เช่น	ถุงมือ	โดยเฉพ�ะถุงมือท�งก�รแพทย์

	 เนื้อที่กรีดได้	ป	ี2563	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2562	

เนื่องจ�กก�รขย�ยพ้ืนที่ปลูกใหม่เม่ือปี	 2557	 

ซึง่เกษตรกรปลกูแทนพชืไร	่พืน้ทีน่�	พ้ืนทีว่่�งเปล่�	 

และปลกูแทนตน้ย�งพ�ร�ทีอ่�ยมุ�กใหผ้ลผลติ

น้อย	เริ่มกรีดได้ในป	ี2563

	 สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดได้ลดลง	

เนื่องจ�กก�รข�ดแคลนแรงง�นกรีดย�ง	 

ผลจ�กสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรน�	2019		แรงง�นต�่งด้�วไม่ส�ม�รถ

กลบัเข�้ม�ในประเทศเพือ่เริม่กรดีย�งไดใ้นชว่ง

ของก�รเปดิกรดีหน�้ย�ง	ประกอบกบัแหลง่ผลติ

ในภ�คใต้มีจำ�นวนวันฝนตกม�กกว่�ปี	 2562	 

ทำ�ใหจ้ำ�นวนวนักรดีไดใ้นป	ี2563	ลดลง	สำ�หรบั

ภ�คอื่น	ๆ 	ประสบภัยแล้งช่วงต้นป	ี2563	ทำ�ให้

เกษตรกรเปิดกรดีหน�้ย�งช้�กว�่ปกต	ิจึงสง่ผล

ให้ภ�พรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลงด้วย

	 คณะกรรมก�รนโยบ�ยย�งธรรมช�ต	ิมแีนวท�งม�ตรก�ร

เพื่อแก้ไขปัญห�ย�งพ�ร�อย่�งเป็นระบบครบวงจร	 ตั้งแต่ 

ต้นนำ้�	 คือ	 เกษตรกร	จนถึงปล�ยนำ้�	 คือ	ภ�คอุตส�หกรรม	 

โดยมโีครงก�รควบคมุปรมิ�ณผลผลติโดย	กยท.		และม�ตรก�ร

ด้�นก�รตล�ดและก�รแปรรูป	 ได้แก่	 โครงก�รสนับสนุน	 

สนิเชือ่เปน็เงนิทนุหมนุเวยีนแกส่ถ�บนัเกษตรกรเพือ่รวบรวมย�ง		 

โครงก�รสนับสนุนสินเชื่อสถ�บันเกษตรกรแปรรูปย�งพ�ร�	

โครงก�รสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ

กิจก�รย�ง	 (ย�งแห้ง)	 โครงก�รสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบ 

ก�รผลติผลติภณัฑย์�ง	โครงก�รสง่เสรมิก�รใช้ย�งของหนว่ยง�น 

ภ�ครัฐ	 	 และโครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรช�วสวนย�ง	

ระยะที่	2



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกปาล์มนำ้ามันของประเทศไทย

5.13 6.95 10.00 12.71 12.36 12.07 10.05 8.69 6.95 5.93 4.69 4.47 สุร�ษฎร์ธ�นี	กระบี่		

ชุมพร	

นครศรีธรรมร�ช	ตรัง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

20,001-50,000

5,001-20,000

≤ 5,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ปาล์มนำ้ามัน

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�			2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร    

หมายเหตุ:	1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2563	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563																			

		 2.	**	รวมปริม�ณก�รนำ�นำ้�มันป�ล์มดิบไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้�	ต�มม�ตรก�รปรับสมดุลนำ้�มันป�ล์มในประเทศ	   

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 338,522	 347,636	 387,134

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 	5,995,393		 	6,102,852		 	6,310,858	

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 5,335,814	 5,662,997	 5,876,941

4. ผลผลิต (ตัน)	 15,483,534	 16,408,440	 15,656,636

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 2,902	 2,897	 2,664

6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ตัน)	 3,020	 3,010	 3,030

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ป�ล์มนำ้�มันทั้งทะล�ย		 3,115	 2,600	 4,272

	 นน.>15	กก.ขึ้นไป							

8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ตัน)	 95	 -410	 1,242

9. มาตรฐาน    

	 9.1	 นำ้�มันเพื่อก�รบริโภคประก�ศส�ธ�รณสุข	

	 	 ฉบับที	่56	(2542)	184		(2542)		234	(2544)	 	 	

	 9.2	 เชื้อเพลิง	B100	ม�ตรฐ�น	EURO	BN	14214		 	

 

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 48.65	 51.76	 48.47

2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 0.72	 0.52	 0.45

3. ใช้ในประเทศ   (ล้านตัน)   

	 3.1	 เพื่อก�รบริโภค	 1.23	 1.31	 1.16

	 3.2	 ผลิตไบโอดีเซล	 1.20	 1.58**	 1.49**

4. นำาเข้า 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 70,611	 72,959	 91,272

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 2,837	 2,376	 2,926

5. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 472,038	 380,869	 297,917

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 10,799	 6,661	 6,619

6. ราคา2/   

	 6.1	 ร�ค�นำ�เข�้		(บ�ท/กก.)	 40.17	 32.57	 32.22

	 6.2	 ร�ค�ส่งออก	(บ�ท/กก.)	 22.80	 17.58	 22.28

7. คู่ค้าที่สำาคัญ   อินเดีย	ม�เลเซีย	เมียนม�	เคนย�	กัมพูช�		จีน  

8. คู่แข่งที่สำาคัญ   อินโดนีเซีย		ม�เลเซีย	กัวเตม�ล�	โคลัมเบีย  

	 	 	 ป�ปัวนิวกินี			 	

ปลูก: ตลอดป ี   

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (เม.ย.-มิ.ย.  เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)   

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปี	 	 2563	 มีคว�มต้องก�รใช้ 

นำ�้มนัป�ลม์ดิบเพือ่ก�รบรโิภค	1.16	ล้�นตนั	 

ลดลงจ�ก	 1.31	 ล้�นตันในปี	 2562	 

ร้อยละ	 11.45	 และมีคว�มต้องก�รใช้ 

นำ้�มันป�ล์มดิบเพื่อพลังง�นทดแทน	 

1.49	 ล้�นตัน	 (ผลิตไบโอดีเซล	 1.36	 

ล้�นตัน	 และนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

ในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�	0.13	ล้�นตัน)	

ลดลงจ�ก	 1.58	 ล้�นตัน	 ในปี	 2562	 

ร้อยละ	 5.70	 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ 

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน�	 2019	 ในช่วงท่ีผ่�นม�	 ส่งผล 

ทำ�ให้คว�มต้องก�รใช้นำ้�มันป�ล์มดิบ 

เพือ่ก�รบริโภค	และเพือ่พลงัง�นทดแทน 

มีแนวโน้มลดลง	โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริม

ก�รใชน้ำ�้มันดเีซลหมุนเรว็	B10	ลดลงจ�ก

เป�้หม�ยทีก่ำ�หนดไวเ้ฉลีย่วนัละ	54.00	

ล้�นลิตร	 ลดลงเหลือเพียงเฉลี่ยวันละ	 

35.00	ล้�นลิตร

	 เนื้อท่ีให้ผล	 ปี	 2563	 เพ่ิมขึ้นจ�ก 

ป	ี2562	เน่ืองจ�กตน้ป�ลม์นำ�้มนัทีป่ลกูใหม ่

เมื่อป	ี2560	เริ่มให้ผลได้ในปี	2563

	 สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลง	

เนือ่งจ�กแหลง่ผลติทกุภ�ค	ปริม�ณนำ�้ฝน

ในช่วง	2	ปีที่ผ่�นม�	ค่อนข�้งน้อย	ทำ�ให้ 

ต้นป�ลม์ไมส่มบรูณ	์ประกอบกับตน้ป	ี2563	

มีภ�วะฝนท้ิงช่วง	 ทำ�ให้นำ้�หนักทะล�ย 

ลดลงและบ�งสว่นแหง้ฝอ่	สง่ผลใหภ้�พรวม 

ผลผลิตลดลง	

	 คณะกรรมก�รนโยบ�ยป�ล์มนำ้�มันแห่งช�ติ	 (กนป.)	 มีม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ร�ค� 

ป�ล์มนำ้�มันและนำ้�มันป�ล์ม		ดังนี้	

	 1.		ม�ตรก�รปรับสมดุลนำ้�มันป�ล์มในประเทศ	โดย										

	 	 1.1	 ให้กระทรวงพลังง�น	 โดย	 ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 

ซื้อนำ้�มันป�ล์มดิบ	เพื่อนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในก�รผลิตกระแสไฟฟ�้ที่โรงไฟฟ้�บ�งปะกง									

	 	 1.2	 ม�ตรก�รเพ่ิมปริม�ณก�รใช้นำ้�มันป�ล์มดิบเป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนต์	 

โดยให้นำ้�มันดีเซลหมุนเร็ว	 บี10	 เป็นนำ้�มันดีเซลฐ�นภ�ยในสิ้นปี	 2562	 และสนับสนุน 

ให้ใช้นำ้�มันดีเซลหมุนเร็ว	บี20	และดีเซลหมุนเร็ว	บี7	เป็นท�งเลือก

	 2.	โครงก�รประกันร�ยได้เกษตรกรช�วสวนป�ล์มนำ้�มัน	ปี	2562-	2563	

	 3.	ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�มันป�ล์มทั้งระบบ

	 	 3.1	 ใหก้รมก�รค�้ภ�ยในพจิ�รณ�แนวท�งก�รตดิตัง้เครือ่งวดัปรมิ�ณนำ�้มนัป�ลม์ดบิ 

โดยใช้เทคโนโลยีที่ส�ม�รถวัดได้ตลอดเวล�	(Real	Time)	

	 	 3.2	 ม�ตร�ก�รบริห�รก�รนำ�เข้�	 กระทรวงพ�ณิชย์ได้ดำ�เนินก�รออกประก�ศ

กระทรวงพ�ณิชย์	เรื่อง	กำ�หนดให้นำ้�มันป�ล์มและแฟรกชันของนำ้�มันป�ล์ม	และนำ้�มัน

เนือ้ในเมลด็ป�ลม์เปน็สนิค�้ทีต่อ้งปฏิบัตติ�มม�ตรก�รจดัระเบยีบในก�รนำ�เข�้และนำ�ผ�่น	

พ.ศ.	2563	เพื่อกำ�กับดูแลก�รนำ�เข้�นำ้�มันป�ล์มในระบบปกติ	ก�รลักลอบนำ�เข้�	รวมทั้ง

ก�รถ�่ยลำ�ผ่�นแดนโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที	่2	มีน�คม	2563										

	 4.	โครงก�รผลักดันก�รส่งออกนำ้�มันป�ล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน	 เป้�หม�ย	 

300,000	 ตันนำ้�มันป�ล์มดิบ	 ภ�ยในเดือนมีน�คม	 2564	 ด้วยก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รบริห�รจัดก�ร	อ�ทิ	ค่�ขนส่ง	ค่�คลังจัดเก็บ	และรักษ�คุณภ�พ	รวมถึงค�่ใช้จ่�ย 

ในก�รดำ�เนินง�นในอัตร�ไม่เกิน	 2.00	 บ�ท/กก.	 นำ้�มันป�ล์มดิบ	 ให้แก่ผู้ท่ีส่งออก 

นำ้�มันป�ล์มต�มโครงก�รฯ		



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกาแฟของประเทศไทย

0.67 1.96 9.67 29.61 36.86 13.08 7.22 0.48 0.45 ชุมพร		เชียงร�ย	ระนอง								

เชียงใหม่		น่�น

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
 5 อันดับแรก

ปี 2562 ปี 2563

ปีเพาะปลูก 2562/63
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



กาแฟ

ที่มา: 1/กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�		2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	

 3/	ICO		4/www.theice.com	 	 	 	 	

หมายเหตุ:	 1.	ปี	2561		2562		2563	หม�ยถึง	ปีเพ�ะปลูก	2560/61		2561/62		2562/63			  

  2.	 อัตร�แปลง		 	 	 	 	 	

	 	 	 2.1	 เมล็ดก�แฟดิบ	(ส�รก�แฟ	)	2.6	กก.	=	ก�แฟสำ�เร็จรูป	1	กก.	   

	 	 	 2.2	 เมล็ดก�แฟดิบ	(ส�รก�แฟ)	1.4	กก.	=	ก�แฟคั่ว	1	กก.		 	 	

	 		 	 2.3	 เมล็ดก�แฟสด	5	กก.	=	เมล็ดก�แฟแห้ง	2	กก.	=	ส�รก�แฟ	1	กก.		 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 26,489	 27,554	 28,453	

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 296,047	 274,384	 255,232	

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 99,260	 103,521	 105,667	

						พันธุ์โรบัสต�้		 196,787	 170,863	 149,565	

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 270,605	 246,894	 223,690	

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 85,302	 89,963	 93,627	

						พันธุ์โรบัสต�้		 185,303	 156,931	 130,064	

 4. ผลผลิต (ตัน)	 24,689	 26,424	 22,505	

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 10,497	 8,895	 11,169	

						พันธุ์โรบัสต�้		 14,192	 17,529	 11,336	

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 91	 107	 101	

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 123	 99	 119	

						พันธุ์โรบัสต�้		 77	 112	 87	

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)    

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 60,590	 71,700	 59,690	

						พันธุ์โรบัสต�้		 72,670	 55,790	 64,180	

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

	 ส�รก�แฟคละ	พันธุ์อ�ร�บิก้�			 126,926	 106,477	 114,413	

	 ส�รก�แฟคละ	พันธุ์โรบัสต�้			 69,741	 67,466	 66,975	

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)    

						พันธุ์อ�ร�บิก้�		 66,336	 34,777	 54,723	

						พันธุ์โรบัสต�้		 -2,929	 11,676	 2,795	

 9. มาตรฐาน    

	 9.1	ม�ตรฐ�นเมล็ดก�แฟโรบัสต้�	เลขที่	มกษ.5700	-	2561	 	 		 	

	 9.2	ม�ตรฐ�นเมล็ดก�แฟอะร�บิก้�	เลขที่	มกษ.5701	-	2561		 		

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 7.87	 8.47	 8.11

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 0.50	 0.38	 0.39

 3. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 91,993	 81,592	 95,493

 4. นำาเข้า 2/   

	 4.1	 เมล็ดก�แฟ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 65,497	 49,365	 64,467

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 4,487.30	 3,345.64	 4,030.24

	 4.2	 ก�แฟสำ�เร็จรูป   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 18,741	 18,753	 23,647

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,041.16	 1,837.42	 2,582.81

 5. ส่งออก2/   

	 5.1	 เมล็ดก�แฟ	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 699	 602	 467

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 137.01	 124.07	 92.70

	 5.2	 ก�แฟสำ�เร็จรูป   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 10,270	 7,441	 9,301

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 661.79	 574.40	 782.22

6. ราคา    

	 6.1	 ร�ค�นำ�เข�้	(บ�ท/กก.)   

	 	 1)	เมล็ดก�แฟดิบ			 61.96	 56.28	 52.66

	 	 2)	เมล็ดก�แฟคั่ว			 298.43	 253.91	 258.43

	 	 3)	ก�แฟสำ�เร็จรูป		 283.17	 254.74	 283.98

	 6.2	 ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค		 60.67	 50.69	 47.61

	 	 (โรบัสต้�)	(บ�ท/กก.)3/

	 6.3	 ร�ค�	ณ	ตล�ดนิวยอร์ค		 95.01	 89.97	 104.71

	 	 (อะร�บิก้�)	(บ�ท/กก.)3/

					6.4		ร�ค�	ณ	ตล�ดลอนดอน		 60.95	 45.30	 40.67

	 	 (โรบัสต้�)	(บ�ท/กก.)4/

7. คู่ค้าที่สำาคัญ	 	สหรัฐอเมริก�	แคน�ด�	กัมพูช�	ญี่ปุ่น	 	

8. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม	อินโดนีเซีย		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน  

เก็บเกี่ยว: ต.ค.-มิ.ย. (ม.ค.-ก.พ. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

การค้า
 รายการ 2558   2559 2560

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	ผลผลติก�แฟสว่นใหญแ่ปรรูปเปน็ผลติภณัฑ์

ก�แฟเพื่อบริโภคภ�ยในประเทศและก�รส่งออก

	 2.	คว�มตอ้งก�รใชภ้�ยในประเทศมแีนวโนม้ 

เพ่ิมสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 จ�กกระแสคว�มนิยม 

ในก�รดืม่ก�แฟทีเ่พิม่ขึน้	โดยปจัจบัุนมกี�รบริโภค

ก�แฟในรูปของก�แฟสำ�เร็จรูป	 ก�แฟ	 3	 in	 1	 

และก�แฟพร้อมดื่ม

	 3.	ร�ค�เมลด็ก�แฟตล�ดโลกลดลง	เน่ืองจ�ก

ปริม�ณผลผลติของโลกสูงกว�่ปรมิ�ณคว�มต้องก�รใช ้

ของโลก

	 	เนือ้ทีใ่หผ้ล	ปี	2563	ลดลงจ�กป	ี2562	เน่ืองจ�ก

ก�รโค่นก�แฟในแหล่งผลิตใหญ่ท�งภ�คใต	้ถึงแม้ว่�

ก�แฟซ่ึงปลกูในปี	2559	ในภ�คเหนอื	ภ�คตะวนัออก

เฉียงเหนือ	และภ�คกล�ง	เริ่มให้ผลผลิตในปี	2563	 

แตเ่นือ้ทีใ่หผ้ลทีเ่ริม่ใหผ้ลผลติไดย้งัคงนอ้ยกว�่เนือ้ที่ 

โค่นทิ้ง		

	 	สำ�หรับผลผลิตตอ่ไร่ลดลง	เน่ืองจ�กแหลง่ผลติใหญ ่

ในภ�คใต	้ฝนทิง้ชว่งในชว่งก�แฟออกดอก	และตดิผล	 

ส่งผลให้ดอกก�แฟแห้งค�ต้น	 ก�รติดผลน้อยกว่�ป ี

ที่ผ่�นม�	ส่งผลให้ภ�พรวมผลผลิตลดลง	

	 1.	เปดิตล�ดต�มขอ้ตกลง	WTO		จัดสรรปริม�ณนำ�เข�้เมลด็ก�แฟ 

ในโควต�	 5.25	 ตัน	 	 อัตร�ภ�ษีในโควต�ร้อยละ	 30	 นอกโควต�	 

ร้อยละ	90	และก�แฟสำ�เร็จรูปในโควต�ปริม�ณ	134	ตัน	อัตร�ภ�ษี

ในโควต�ร้อยละ	40	นอกโควต�	ร้อยละ	49

	 2.	 ก�รนำ�เข้�ก�แฟภ�ยในกรอบ	 AFTA	 อยู่ในคว�มดูแลของ 

คณะอนกุรรมก�รพชืสวน	ภ�ยใตค้ณะกรรมก�รนโยบ�ยและแผนพฒัน� 

ก�รเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ตนำ�เข้�	 โดยไม่ให้มี 

ผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบก�ร

	 3.	ปจัจบุนัไดมี้ก�รจดัทำ�แผนพฒัน�ก�แฟแหง่ช�ต	ิป	ี2562	–	2570	 

เพื่อปรับปรุงยุทธศ�สตร์ก�แฟให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ	 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รจัดก�รระบบก�รผลิตก�แฟ	 และยกระดับ

คุณภ�พม�ตรฐ�นและอัตลักษณ์ก�แฟไทย



0.73 1.40 1.80 4.92 6.56 9.07 10.10 10.99 11.71 12.89 14.92 14.91 เชียงร�ย	เชียงใหม	่	น่�น	

แพร่		แม่ฮ่องสอน

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกชาของประเทศไทย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ชา

ที่มา:  	1/	องค์ก�รอ�ห�รและก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ			

 2/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	   

หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2563	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	 	

	 	 2.	n.a.	หม�ยถึง	ยังไม่มีข้อมูล	 	 	 	 	 	

	 	 3.	อัตร�แปลง:			ช�สด	5	กก.		=			ช�แห้ง	1	กก.	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/	 2.40	 2.40	 n.a.
2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 0.11	 0.13	 n.a.
3. นำาเข้า2/   
	 3.1	 ช�แห้ง	 	 	
	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	7,703		 	9,283		 	6,397	
	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	375		 	415		 	273	
											ช�เขียว	ปริม�ณ	(ตัน)	 	3,944		 	5,051		 	4,370	
			 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	266		 	276		 	544	
	 3.2	 ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 209	 194	 205
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 64	 89	 90
4. ส่งออก2/   
	 4.1	 ช�แห้ง	 	 	
	 	 ช�ดำ�	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,820		 	2,256		 	1,385	
		 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	253		 	297		 	209	
											ช�เขียว	ปริม�ณ	(ตัน)	 	923		 	1,058		 	1,287	
	 	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	225		 	294		 	525	
	 4.2	 ผลิตภัณฑ์ช�	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,479	 3,631	 1,504
	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 184	 300	 280
5. ราคา (บาท/กก.)2/   
	 5.1	 ร�ค�นำ�เข้�ช�แห้ง										 55	 48	 76
	 5.2	 ร�ค�นำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ช�		 305	 459	 440
	 5.3	 ร�ค�ส่งออกช�แห้ง		 174	 176	 275
	 5.4	 ร�ค�ส่งออกผลิตภัณฑ์ช�		 74	 83	 187
6. คู่ค้าที่สำาคัญ  สปป.ล�ว	จีน	อินโดนีเซีย	สหรัฐอเมริก�	 
	 	 	 	 กัมพูช�
7. คู่แข่งที่สำาคัญ															 	เคนย�	จีน	อินเดีย	ศรีลังก�		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะต้นฤดูฝน    

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (พ.ย.-ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 112,333	 121,624	 122,073

	 ช�อัสสัมสด	 100,245	 108,964	 110,631

	 ช�จีนสด	 12,088	 12,660	 11,442

2. ผลผลิตชาสด (ตัน)	 93,084	 96,537	 97,697

	 ช�อัสสัมสด	 84,006	 87,498	 89,832

	 ช�จีนสด	 9,078	 9,039	 7,865

3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)   

	 ช�อัสสัมสด	 838	 803	 812

	 ช�จีนสด	 751	 714	 687

4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)    

	 ช�อัสสัมสด	 9,716	 10,034	 9,995

	 ช�จีนสด	 32,897	 36,421	 37,452

5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    

	 ช�อัสสัมสดคละ	 16,139	 14,314	 15,063

	 ช�จีน	เบอร์	17	สดคละ	 75,083	 55,818	 47,846

6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

	 ช�อัสสัมสด	 6,423	 4,281	 5,068

	 ช�จีนสด	 42,186	 19,397	 10,393

7. มาตรฐาน   

	 ม�ตรฐ�นใบช�สด	เลขที่	มกษ.5905	-	2561	 	 	

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ก�รส่งออกช�แห้งและผลิตภัณฑ์ 

มีปริม�ณลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�	 โดยมีตล�ด

ส่งออกหลัก	ได้แก	่สปป.ล�ว	จีน	อินโดนีเซีย	

สหรัฐอเมริก�	และกัมพูช�

	 2.	 ก�รนำ�เข้�ช�แห้งมีปริม�ณที่ลดลง	

จ�กปีที่ผ่�นม�	 โดยนำ�เข้�จ�กประเทศจีน	

เวียดน�ม	เมียนม�	และอินโดนีเซีย	

	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	2563	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2562	

เนื่องจ�กมีก�รส่งเสริมก�รปลูกช�ของภ�ครัฐ 

ต�มโครงก�รภ�ยใตยุ้ทธศ�สตรช์�	ป	ี2560-2564	

ในจังหวัดเชียงร�ย	 ดำ�เนินก�รโดยก�รอบรม 

ให้คว�มรู้แก่เกษตรกร	ทำ�แปลงส�ธิตและแจก 

กล�้พนัธุช์�	ก�รขย�ยเนือ้ทีป่ลกู	สำ�หรบัผลผลติรวม 

เพิ่มขึ้นจ�กสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 ต้นช� 

ได้รับนำ้�เพียงพอ

	 1.	 เปิดตล�ดต�มข้อตกลง	WTO	 โดยมีอัตร�

ภ�ษีนำ�เข้�ในโควต�ร้อยละ	 30	 และนอกโควต� 

รอ้ยละ	90		ปรมิ�ณเปดิตล�ดในโควต�ปลีะ	625	ตัน	 

และภ�ยใต้กรอบคว�มตกลง	 AFTA	 อัตร�ภ�ษี 

นำ�เข�้ร้อยละ	0	ไม่จำ�กัดปริม�ณ

	 2.	ยุทธศ�สตร์ช�	ปี	2560	-	2564	เน้นพัฒน� 

ตั้งแต่ต้นนำ้�	 กล�งนำ้�	 โดยเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รผลิต	ลดตน้ทนุก�รผลิต	ก�รแปรรูปเพือ่เพิม่มลูค่�	 

รวมทัง้พฒัน�คณุภ�พช�เพือ่ยกระดับขดีคว�มส�ม�รถ 

และศักยภ�พในก�รแข่งขัน	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกพริกไทยของประเทศไทย

20.44 70.80 8.08 0.28 0.40 จันทบุร	ี	ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
3 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 500

< 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



พริกไทย

ที่มา:  1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 1,098	 1,087	 590

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 4,007	 3,880	 2,064

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 3,965	 3,835	 2,031

 4. ผลผลิต (ตัน)	 2,005	 2,219	 1,031

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 506	 579	 508

 6. ต้นทุนการผลิต   

	 พริกไทยดำ�	(บ�ท/ตัน)	 78,160	 71,670	 76,640

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 พริกไทยดำ�คละ		 144,679	 94,237	 91,337

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 66,519	 22,567	 14,697

 9. มาตรฐาน   

					ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมพริกไทย	มอก.	297-2556	 	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 7,199	 8,472	 7,364

 2. นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	5,740		 	6,914		 	7,198	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	852.10		 	721.97		 	701.24	

 3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	546		 	661		 	865	

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	128.98		 	149.79		 	145.26	

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/	 	329.50		 	239.50		 	169.70	

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ    

	 5.1	พริกไทยเม็ด	 	แอฟริก�ใต้		สหรัฐอเมริก�		อิต�ลี	 	

		 5.2	พริกไทยป่น	 	สหรัฐอเมริก�	จีน	ไต้หวัน	ฮ่องกง		 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 	เวียดน�ม			 	

ปลูก: ช่วงต้นฤดูฝน   

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-พ.ค. (ม.ค.-ก.พ. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)    

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

								สืบเนื่องจ�กก�รเปิดก�รค้�เสรีภ�ยใต้ 

ข้อตกลง	 AFTA	 กำ�หนดให้มีก�รเก็บภ�ษี 

นำ�เข้�พริกไทยในอัตร�ร้อยละ	 0	 ส่งผลให้ 

ก�รนำ�เข้�พริกไทยเม็ดและพริกไทยป่น 

เพิ่มขึ้นทุกปี	 โดยนำ�เข้�พริกไทยเม็ดจ�ก

ประเทศแอฟรกิ�ใต	้สหรฐัอเมรกิ�	อิต�ล	ีและ

นำ�เข้�พริกไทยปน่จ�กประเทศสหรฐัอเมรกิ�	

จีน	 ไต้หวัน	 ฮ่องกง	 เป็นหลัก	 สำ�หรับ 

ก�รกำ�หนดร�ค�พริกไทยแห้งที่เกษตรกร 

ข�ยได้	 พ่อค้�จะอิงร�ค�พริกไทยของ 

เวียดน�มเป็นหลักเนื่องจ�กเวียดน�ม 

เป็นคู่แข่งหลักของประเทศไทย

	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	 2563	ลดลงจ�กปี	 2562	

เนือ่งจ�กพืน้ทีป่ลกูพริกไทยบ�งส่วนประสบปัญห� 

ต้นพริกไทยเป็นโรคเชื้อร�	 ประกอบกับ

ร�ค�พริกไทยในช่วง	 1-2	 ปีท่ีผ่�น	 ม�ลดลง 

อย่�งต่อเนื่อง	 กล่�วคือ	 ในปี	 2561	 ร�ค� 

พริกไทยดำ�คละ	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	144.68	บ�ท	 

ในป	ี2562	เฉลีย่กโิลกรัมละ	94.24	บ�ท	เกษตรกร 

จึงรื้อต้นพริกไทย	 และได้ปรับเปลี่ยนไปปลูก 

พืชอ่ืนแทน	เช่น	ทุเรียน	ขนุน	และโกโก้																																																																																																																																					

	 สำ�หรับผลผลิตต่อเน้ือที่ให้ผล	 ลดลง 

จ�กป	ี2562	เน่ืองจ�กก�รระบ�ดของโรคเชือ้ร�	

และสภ�พอ�ก�ศไมเ่อ้ืออำ�นวยต่อก�รออกดอก	และ

ตดิผล	ทำ�ใหช้อ่ดอกสัน้	ไมส่มบรูณ	์และเมลด็รว่ง	 

เมล็ดพริกไทยโตไม่เต็มที่	 ประกอบกับร�ค� 

ไมจ่งูใจ	เกษตรกรจึงไม่เอ�ใจใสใ่นก�รดแูลรกัษ�

ต้นพริกไทย	ส่งผลให้ผลผลิตลดลง

	 1.	 สนับสนุนให้มีก�รรวมกลุ่มเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มศักยภ�พ	และยกระดับคุณภ�พสินค้�

	 2.	สง่เสรมิก�รผลติทีม่คีณุภ�พดว้ยวธิกี�รผลติ

ต�มม�ตฐ�น	 GAP	 รวมถึงก�รส่งเสริมก�รตล�ด 

ให้กับสินค้�ที่ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�นดังกล่�ว	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวผลแก่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

หมายเหตุ: ข้อมูลร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร

8.34 9.42 9.00 9.84 10.05 9.76 7.29 8.56 6.14 7.06 6.71 7.83 ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร		
สุร�ษฏร์ธ�นี

นครศรีธรรมร�ช		
สมุทรสงคร�ม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ (พันผล)

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

5,001-10,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 มะพร้าวผลแก่

ที่มา: 1/ สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 

หมายเหตุ:	ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2561-2563	ข้อมูลเบื้องต้น 

  

1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)	 166,631	 168,385	 168,528

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 853,152	 857,343	 859,439

3. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่)	 766,156	 774,014	 778,266

4. ผลผลิตผลแก่  (พันผล)	 637,694	 618,869	 591,017

5. ผลผลิตต่อไร่ (ผล)	 	832		 	800		 	759	

6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ผล)	 	5.42		 	5.75		 	5.88	

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ผล)   

 มะพร�้วผลแห้งทั้งเปลือกขน�ดใหญ่			 	8.41		 	7.76		 	14.36	

8. ผลตอบแทนสุทธิ  (บาท/ผล)	 	2.99		 	2.01		 	8.48	

9. มาตรฐาน   

	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรมะพร้�ว	มกษ.	18-2554	 	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	1,384,885			1,518,423		 	1,419,282	
2. นำาเข้า 1/    
	 2.1	 มะพร�้วผลแห้ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	210,390		 	179,707		 	356,934	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	1,788		 	1,665		 	4,091	
	 	2.2	กะทิสำ�เร็จรูป   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	38,758		 	40,098		 	64,537	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	1,296		 	1,429		 	2,926	
3. ส่งออก 1/    
	 3.1	 มะพร�้วผลสด	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	14,647		 	14,341		 	11,758	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	470		 	429		 	353	
	 3.2	 มะพร�้วฝอย	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,834		 	1,275		 	1,057	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	69		 	68		 	56	
	 3.3	 กะทิสำ�เร็จรูป   
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	262,741		 	263,121		 	271,337	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	13,929		 	12,766		 	13,267	
4. ราคานำาเข้า  (บาท/ตัน) 1/   
	 4.1	 มะพร�้วผลแห้ง	 	7,220		 	7,870		 	11,420	
	 4.2	 กะทิสำ�เร็จรูป	 	33,730		 	34,300		 	45,380	
5. ราคาส่งออก  (บาท/ตัน) 1/   
	 5.1	 มะพร�้วผลสด	 	32,080		 	29,990		 	32,200	
	 5.2	 มะพร�้วฝอย	 	37,858		 	52,980		 	52,754	
	 5.3	 กะทิสำ�เร็จรูป	 	52,930		 	48,560		 	48,910	
6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 6.1	 มะพร�้วผลสด	 สหรัฐอเมริก�		จีน		ออสเตรเลีย	ฮ่องกง		 	
	 6.2	 มะพร�้วฝอย	 สหรัฐอเมริก�	ป�กีสถ�น		 	
	 6.3	 กะทิสำ�เร็จรูป สหรัฐอเมริก�	สหร�ชอ�ณ�จักร		ออสเตรเลีย	 
7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย		เวียดน�ม		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (พ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

การค้า
 รายการ 2558   2559   2560

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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  การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปี	 2563	 มีคว�มต้องก�รใช้มะพร้�วประม�ณ	

1.419	 ล�้นตัน	 แบ่งเป็นคว�มต้องก�รใช้ในประเทศ 

ร้อยละ	 28	 ได้แก่	 กะทิสด	 (ตล�ดหัวขูด)	 ร้อยละ	

65	 กะทิสำ�เร็จรูปร้อยละ	 30	 และอื่น	 ๆ	 ร้อยละ	 5	 

และก�รส่งออกร้อยละ	 72	 ซ่ึงก�รส่งออกส่วนใหญ่	

อยู่ในรูปของกะทิสำ�เร็จรูป	 โดยปี	 2563	 มีปริม�ณ 

ก�รส่งออกกะทิสำ�เร็จรูปรวม	0.271	ล้�นตัน	เพิ่มขึ้น

จ�ก	0.263	ล้�นตัน	ในปี	2562	ร้อยละ	3	เนื่องจ�ก

ผลผลิตไมเ่พยีงพอตอ่คว�มต้องก�รใชใ้นประเทศและ

ก�รส่งออก	 ทำ�ให้ต้องมีก�รนำ�เข้�ประม�ณ	0.535					

ล้�นตัน	(ทั้งในรูปมะพร้�วผลและกะทิ)

	 สำ�หรับร�ค�มะพร้�วผลแห้ง	 (ใหญ่)	 ท่ี

เกษตรกรข�ยได	้ปี	2563	ปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 

เฉลี่ยผลละ	 14.36	 บ�ท	 เพ่ิมขึ้นจ�ก	 เฉล่ียผลละ	 

7.76	บ�ท	ในปี	2562	ร้อยละ	85	ห�กเปรียบเทียบ

กับร�ค�นำ�เข้�มะพร้�วผลแห้ง	 (C.I.F.)	 เฉลี่ยผลละ	

11.42	บ�ท	จะมสีว่นต�่งของร�ค�อยูผ่ลละ	2.94	บ�ท	 

ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้มีก�รลักลอบนำ�เข�้มะพร�้ว	 และ

ส่งผลกระทบต่อร�ค�มะพร้�วผล	ในประเทศตกตำ่�

	 เนื้อที่ยืนต้น	 ปี	 2563	 เพ่ิมขึ้นจ�ก 

ปี	 2562	 เนื่องจ�กเกษตรกรได้ขย�ยพื้นท่ี

ปลูกมะพร้�วในพื้นที่รกร้�ง	 ว่�งเปล่�	 

เพื่อรองรับม�ตรก�รด�้นภ�ษีของรัฐ	

	 สำ�หรับเน้ือที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น	 เนื่องจ�ก

มะพร้�วที่ปลูกในปี	 2558	 เริ่มให้ผล 

ในปี	 2563	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิต 

ต่อเนื้อที่ให้ผลในภ�พรวมลดลง	 เนื่องจ�ก 

ปรมิ�ณนำ�้ฝนโดยรวมในแหลง่ผลติทีส่ำ�คญั 

ของภ�คกล�งและภ�คใต้น้อยกว่�ปี	 2562	 

ส่งผลให้จำ�นวนลูกต่อทะล�ยลดลง	 และ

มีก�รระบ�ดของแมลงศัตรูพืชเข้�ทำ�ล�ย 

ในขณะออกช่อดอก	(จั่นมะพร�้ว)	ส่งผลให้

มะพร้�วไม่ติดผล	

	 1.		ม�ตรก�รป้องกันก�รลักลอบและนำ�เข�้มะพร้�วผิดกฎหม�ย

	 	 1.1	 นำ�เข้�มะพร้�วผลได้เพียง	2	ท่�เรือ	คือ	ท่�เรือกรุงเทพ		และท่�เรือแหลมฉบัง

	 	 1.2	 ควบคุมก�รขนย้�ยมะพร้�วผลแก่	 ครั้งละตั้งแต่	 7,000	 กิโลกรัมขึ้นไป	 

เนื้อมะพร้�วข�ว	 ครั้งละตั้งแต่	 2,500	 กิโลกรัมขึ้นไป	 และเนื้อมะพร้�วแห้งครั้งละ

ตั้งแต่	1,500	กิโลกรัมขึ้นไป	ต้องขออนุญ�ตขนย้�ยเข้�ม�หรือออกจ�กท้องที่ที่กำ�หนด	 

ต�มประก�ศของคณะกรรมก�รกล�ง	 ว่�ด้วยร�ค�สินค้�และบริก�ร	 (กกร.)	 

ฉบับที	่53	พ.ศ.2561

	 2.		มตกิ�รประชมุคณะกรรมก�รพืชนำ�้มนัและนำ�้มนัพชื	ครัง้ที	่2/2562		เม่ือวันที	่20	

พฤศจกิ�ยน	2562	เหน็ชอบก�รเปดิตล�ดสนิค�้มะพร�้ว	มะพร�้วฝอย	เนือ้มะพร้�วแหง้	 

และนำ้�มันมะพร้�วฯ	 ภ�ยใต้กรอบ	WTO	 และกรอบก�รค้�อื่น	 ๆ	 คร�วละ	 3	 ปี	 

(ปี	2563-2565)	และก�รบริห�รก�รนำ�เข�้ปีต่อปี

	 3.	 ม�ตรก�รปกป้องพิเศษ	 (Special	 Safeguard	Measure:	 SSG)	 ภ�ยใต้ 

คว�มตกลง	WTO	 และ	 AFTA	 ปี	 2563	 มติก�รประชุมคณะกรรมก�รพืชนำ้�มันฯ	 

ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	21	ธันว�คม	2563	เห็นชอบให้มีก�รบังคับใช้ม�ตรก�ร	SSG	 

สำ�หรับสินค้�มะพร้�ว	 ปี	 2563	 ที่นำ�เข้�ตั้งแต่วันท่ี	 25	 ธันว�คม	 2563	 ถึงวันท่ี	 

31	ธันว�คม	2563

	 4.	 ก�รบริห�รก�รนำ�เข�้มะพร้�วผลภ�ยใต้กรอบ	AFTA	ปี	2563		มติก�รประชุม

คณะกรรมก�รพืชนำ้�มันฯ	 คร้ังท่ี	 1/2563	 เมื่อวันท่ี	 16	 กรกฎ�คม	 2563	 เห็นชอบ 

ก�รบริห�รก�รนำ�เข�้ต�มประก�ศกรมก�รค้�ต่�งประเทศ



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลำาไยของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

17.62 9.50 4.47 2.73 1.87 2.64 10.64 17.71 4.46 5.58 7.01 15.77 เชียงใหม่	ลำ�พูน	จันทบุร	ี

เชียงร�ย	พะย�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 60,000

20,001-60,000

2,001-20,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ลำาไย

ที่มา:  	1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		 

หมายเหตุ:  		อัตร�แปลง:			ลำ�ไยสด	3.3	กก.	=	ลำ�ไยอบแห้งทั้งเปลือก	1	กก.	 

1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)	 243,066	 244,186	 251,448

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 1,616,293	 1,686,119	 1,730,299

3. เนื้อที่ให้ผล  (ไร่)	 1,512,429	 1,537,320	 1,583,820

4. ผลผลิต  (ตัน)	 1,246,421	 1,176,361	 1,182,462

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 824	 765	 747

6. ต้นทุนการผลิต  (บาท/ตัน)	 10,900	 11,280	 11,470

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

 (บาท/ตัน)   

	 7.1	 ลำ�ไยเกรด	A					 26,721	 26,310	 22,281

	 7.2	 ลำ�ไยเกรด	AA		 33,049	 35,197	 27,397

8. ผลตอบแทนสุทธิลำาไยเกรด A 		 15,821	 15,030	 10,811

 (บาท/ตัน)

9. มาตรฐาน   

	 9.1	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรลำ�ไย	มกษ.	1-2546   

	 9.2	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้ง	มกษ.	8-2549 

	 9.3	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเน้ือลำ�ไยอบแห้งสำ�หรับแปรรูป	มกษ.	9-2549  

	 9.4	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรเนื้อลำ�ไยอบแห้งทั้งเปลือก	มกษ.	10-2549

	 9.5	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมลำ�ไยในภ�ชนะบรรจุ	มอก.	68	-	2531

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	105,585		 	101,859		 	102,312	

 2. ส่งออก 1/   

	 2.1	 ลำ�ไยสด   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	551,454		 	583,297		 	464,824	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	17,219		 	20,812		 	16,844	

	 2.2	 ลำ�ไยอบแห้ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	205,320		 	164,575		 	155,504	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	10,504		 	8,780		 	7,058	

	 2.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	14,597		 	12,136		 	11,128	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,031		 	849		 	785	

	 2.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง   

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	37		 	29		 	77	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	3		 	5		 	9	

 3. ราคาส่งออก  (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	 ลำ�ไยสด			 	31,224		 	35,680		 	36,238	

	 3.2	 ลำ�ไยอบแห้ง			 	51,159		 	53,350		 	45,386	

	 3.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	70,633		 	69,957		 	70,503	

	 3.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง			 	88,377		 	172,414		 	113,247	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	 ลำ�ไยสด			 เวียดน�ม			จีน			อินโดนีเซีย			

	 4.2	 ลำ�ไยอบแห้ง	 เวียดน�ม	จีน		เมียนม�

	 4.3	 ลำ�ไยบรรจุภ�ชนะอัดลม	 ม�เลเซีย		สิงคโปร์		อินโดนีเซีย	

	 4.4	 ลำ�ไยแช่แข็ง			 ฮ่องกง		ญี่ปุ่น			เวียดน�ม	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เวียดน�ม		จีน	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ม.ค. ส.ค. และ  ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

การค้า
 รายการ 2558   2559   2560

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	ผลผลิตลำ�ไยม�กกว่�ร้อยละ	 90	 ส่งออกไปตล�ด
ต่�งประเทศ
	 2.	ก�รส่งออกลำ�ไยร้อยละ	90	อยู่ในรูปลำ�ไยสด	และ
ลำ�ไยอบแห้ง	โดยมีตล�ดส่งออกสำ�คัญ	ได้แก่	จีน	เวียดน�ม	
และอินโดนีเซีย	
	 3.	ตล�ดใหม่ที่มีศักยภ�พในก�รนำ�เข�้ลำ�ไยสด	ได้แก่	
อินเดีย	 และสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์	 รวมถึงกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกล�งอื่น	ๆ						
	 4.	เวียดน�มมีก�รนำ�เข้�ลำ�ไยสดและลำ�ไยอบแห้ง	
เพื่อส่งต่อไปยังจีน	 เนื่องจ�กได้สิทธิพิเศษท�งภ�ษีจ�ก 
ก�รมีพรมแดนติดกับจีน																																																																																																																																															
	 5.	จีนปิดประเทศในช่วงระบ�ดโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรน�	2019	ส่งผลให้สินค้�ค้�งหน้�ด่�น	ก�รขนส่งล่�ช้�
กว่�กำ�หนดและมีต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น	 อ�จส่งผลให้ 
คว�มต้องก�รนำ�เข้�ลำ�ไยของจีนลดลงได้																																																																																																	
	 6.	ปี	2563	จีนอนุญ�ตให้นำ�เข้�ผลไม้จ�กไทยเพิ่มอีก	
2 ด�่น คือ ด่�นตงซิง	และด่�นรถไฟผิงเสียง	เขตกว่�งสีจ้วง	
ซึ่งเพิ่มท�งเลือกให้กับผู้ส่งออกลำ�ไยไทย		

	 เนือ้ทีใ่ห้ผล	ปี	2563		เพิม่ขึน้จ�กป	ี2562	

เนื่องจ�กลำ�ไยที่ปลูกในปี	 2560	 เร่ิมให้ผล 

ในปีนี้	

	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เน่ืองจ�ก

แหล่งผลิตในภ�คกล�ง	 เกษตรกรบ�งส่วน

ควบคุมปริม�ณก�รผลิตเพื่อรับสถ�นก�รณ์

ภยัแลง้ในชว่งกล�งป	ี2563	โดยระงบัก�รใช้ 

ส�รโพแทสเซยีมคลอเรต	ทำ�ให	้ก�รออกดอก

ติดผลลดลง	ประกอบกับต้นลำ�ไยที่มีก�รใช ้

ส�รดังกล�่วไปแล้ว	 บ�งส่วนประสบปัญห�	 

ข�ดแคลนนำ้�	 ส่งผลให้ต้นลำ�ไยไม่ออกดอก	

ภ�พรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นต�มก�รเพ่ิมของ

เนื้อที่ให้ผล

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตพื้นที่เหม�ะสม	 (Zoning)		
และต�มแผนท่ีเกษตร	(Agri	-	Map)	รวมท้ังสง่เสริม
ระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญใ่หไ้ดต้�มม�ตรฐ�น	
GAP	เพือ่ลดต้นทนุก�รผลติ	และใหผ้ลผลติมีคณุภ�พ
ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด											
	 2.	 ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทย
ปี	2558	-		2564		ใน	5	ด้�น	ได้แก่	ก�รบริห�ร
จัดก�รด้�นก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	 ก�รวิจัยและ
พฒัน�	พฒัน�องคก์รและเกษตรกร	และก�รพฒัน�
ระบบฐ�นขอ้มลูส�รสนเทศ	พร้อมกบัก�รขบัเคลือ่น
ยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็นร�ยภ�ค	 โดยเน้น 
เรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัย											
	 3.	 โครงก�รเยียวย�เกษตรกรช�วสวนลำ�ไย 
ปี	 2563	 ท่ีได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กปัญห� 
ร�ค�ตกตำ่�	 จ�กก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน�	2019	ทำ�ใหล้ง้จนีมปีญัห�ในก�รรบัซือ้ลำ�ไย



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกทุเรียนของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.49 0.73 2.00 16.61 17.93 16.89 17.85 11.72 10.63 4.38 0.39 0.38 จันทบุรี		ชุมพร		

สุร�ษฎร์ธ�นี		ระยอง	

ยะล�

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 50,000

10,001-50,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ทุเรียน

ที่มา:  1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		  
หมายเหตุ:	 1.	ก�รผลิตข้อ	1-5	ปี	2561-2563	 ข้อมูลเบื้องต้น	ปี	2563		 	
	 2.	 อัตร�แปลง:	 1)	ทุเรียนสด	10	กก.			=				ทุเรียนอบแห้ง	1	กก.			 	
	 	 	 2)	ทุเรียนสด	6	กก.					=				ทุเรียนกวน	1	กก.	 	
	 	 	 3)	ทุเรียนสด	1	กก.					=			ทุเรียนแช่แข็งเฉพ�ะเนื้อ	0.33	กก.	
  

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 140,238	 145,153	 149,726

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่) 952,443	 1,010,116	 1,069,668

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่) 679,566	 729,466	 797,553

 4. ผลผลิต (ตัน) 762,567	 1,024,794	 1,115,998

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 1,122	 1,405	 1,399

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 15,100	 13,700	 13,500

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)        

	 ทุเรียนพันธุ์หมอนทองคละ	 78,158	 99,864	 102,152

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 63,058	 86,164	 88,652

9. มาตรฐาน   

	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรทุเรียน	มกษ.	3-2556		 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 191,051	 281,246	 392,023
2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 571,516	 743,548	 723,976
	 2.1	 ทุเรียนสด	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 496,966	 655,395	 620,893
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 30,187	 45,481	 65,631
	 2.2	 ทุเรียนแช่แข็ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 20,222	 25,986	 30,805
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)		 	4,710		 5,370	 6,438
	 2.3	 ทุเรียนกวน	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 1,518	 	1,211		 	1,187	
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	155		 	132		 	157	
	 2.4	 ทุเรียนอบแห้ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	417		 215	 262
	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	346		 	198		 	230	
3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
	 3.1	ทุเรียนสด	 60,742	 69,395	 105,704
	 3.2	ทุเรียนแช่แข็ง	 232,925	 206,670	 208,978
	 3.3	ทุเรียนกวน	 102,448	 108,801	 132,443
	 3.4	ทุเรียนอบแห้ง	 828,682	 919,628	 876,874
4. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 4.1	ทุเรียนสด	 จีน		ฮ่องกง		เวียดน�ม					 	
	 4.2	ทุเรียนแช่แข็ง	 จีน		สหรัฐอเมริก�		 	
	 4.3	ทุเรียนกวน	 รัสเซีย		โครเอเชีย		ออสเตรเลีย	 	
	 4.4	ทุเรียนอบแห้ง	 จีน		ฮ่องกง		สหรัฐอเมริก�		
5. คู่แข่งที่สำาคัญ  				 เวียดน�ม	ม�เลเซีย	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว:  ม.ค.-ธ.ค. (เม.ย.-ก.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตทุเรียนร้อยละ	 80	 ส่งออกไปยังตล�ด 
ต่�งประเทศ	 โดยส่งออกผลสดประม�ณร้อยละ	 95	 
ของก�รส่งออกทั้งหมด	 ตล�ดสำ�คัญ	 ได้แก่	 จีน	 ฮ่องกง	 
และเวยีดน�ม	ซึง่ก�รสง่ออกรวมลดลงจ�กปทีีผ่�่นม�เลก็นอ้ย	 
เนื่องจ�กก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 2019		 
ในช่วงแรก	 ทำ�ให้ก�รขนส่งท�งบกผ่�นประเทศที่ส�ม		 
มีคว�มล�่ช้�	 เนื่องจ�กม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ด	 ทำ�ให้
ผลทุเรียนได้รับคว�มเสียห�ยและคุณภ�พลดลงก่อนถึง 
ตล�ดปล�ยท�ง
	 2.	 ก�รบริโภคภ�ยในประเทศมีก�รข�ยผ่�นระบบ
ออนไลน์	ผ�่นแพลตฟอรม์ต�่ง	ๆ 	ม�กขึน้	และก�รสง่ผลผลติ
ใหก้บัผูบ้ริโภคผ�่นก�รขนสง่ทีม่คีว�มสะดวก	รวดเรว็ม�กขึน้
	 3.	ร�ค�อยูใ่นเกณฑดี์	เนือ่งจ�กคว�มตอ้งก�รของตล�ด
มีอย่�งต่อเนื่อง	โดยเฉพ�ะตล�ดต่�งประเทศ	

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตพื้นที่เหม�ะสม	 (Zoning)		
และต�มแผนท่ีเกษตร	(Agri	-	Map)	รวมท้ังสง่เสริม
ระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญใ่ห้ได	้ต�มม�ตรฐ�น	
GAP	เพือ่ลดต้นทนุก�รผลติ	และใหผ้ลผลติมีคณุภ�พ
ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ด
	 2.	 ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทย 
ปี	 2558-2564	 ใน	 5	 ด้�น	 ได้แก่	 ก�รบริห�รจัด 
ก�รด�้นก�รผลติ	ด�้นก�รตล�ด	ก�รวจิยัและพฒัน�	
พฒัน�องคก์รและเกษตรกร		และก�รพฒัน�ระบบ
ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	 พร้อมกับก�รขับเคล่ือน
ยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็นร�ยภ�ค	 โดยเน้น 
เรื่องคุณภ�พและคว�มปลอดภัยเป็นสำ�คัญ 
	 	 3.	 บรหิ�รจดัก�รอปุท�นใหส้มดลุสอดคลอ้ง 
กบัอุปสงค์ในระดบัจงัหวดั	โดยก�รกระจ�ยผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต	 ก�รส่งเสริมก�รแปรรูปและ 
ก�รส่งออก		

	 เนือ้ทีย่นืตน้	ป	ี2563	ภ�พรวมท้ังประเทศ	
เพิม่ขึน้จ�กป	ี2562	เน่ืองจ�กหล�ยปีท่ีผ�่นม�	 
ร�ค�อยู่ในเกณฑ์ดีอย่�งต่อเนื่อง	 เป็นท่ี
พอใจของเกษตรกร	จึงมกี�รขย�ยเนือ้ทีป่ลกู 
เพ่ิมขึน้เรือ่ย	ๆ 	ม�ตัง้แตป่	ี2558	จนถงึปจัจบุนั
ต�มกระแสนยิม	เกษตรกรปลูกทดแทนก�แฟ	
ป�ลม์นำ�้มนั	ย�งพ�ร�	และไมผ้ลอ่ืน	ส่วนเน้ือท่ี 
ให้ผลในภ�พรวมเพิ่มขึ้น	 จ�กก�รขย�ย 
เนื้อที่ปลูก	 ในปี	 2558	 ท่ีมีก�รส่งเสริม 
จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ	 และเร่ิมทยอยให้
ผลผลิตในปีนี้
	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เน่ืองจ�ก
เน้ือทีใ่หผ้ลเปน็ปแีรกเพ่ิมขึน้จ�กปทีีแ่ลว้ม�ก	 
ประกอบกับสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวน	 ร้อน
และบ�งช่วงมีฝนตกต่อเนื่อง	 ส่งผลกระทบ 
ตอ่ตน้ทเุรยีนทีก่ำ�ลงัจะออกดอกแตกใบออ่นแทน	 
และบ�งสว่นทีต่ดิผลออ่นแลว้ผลรว่ง	สว่นผลผลติ 
ในภ�พรวมเพ่ิมขึ้นเนื่องจ�กมีเน้ือที่ให้ 

ผลเพิ่มขึ้น



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมังคุดของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.57 072 2.28 13.74 26.60 19.74 10.51 14.34 9.83 1.32 0.19 0.16 จันทบุรี	นครศรีธรรมร�ช	

ชุมพร	ตร�ด	ระยอง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



มังคุด

ที่มา: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		      

 2/ ข้อมูลก�รส่งออกป	ี2562	กรมศุลก�กรพบว�่ผิดปกติ	      

หมายเหตุ: ก�รผลิตข้อ	1-5	ปี	2561-2563	ข้อมูลเบื้องต้น		 	 	    

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 86,234	 85,802	 85,888

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 455,776	 449,463	 448,851

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 421,394	 426,679	 430,074

4. ผลผลิต (ตัน)	 185,844	 352,800	 336,861

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 441	 827	 783

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 19,640	 13,550	 13,970

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 มังคุดคละ		 43,568	 29,020	 39,630

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 23,928	 15,470	 25,660

9. มาตรฐาน   

	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรมังคุด	มกษ.	2-2556	 	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 16,836	 -56,499	 44,714

 2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 186,268	 409,299	 292,147

				2.1	มังคุดสด	 	 	

							 ปริม�ณ	(ตัน)	 186,091	 409,028	 291,951

							 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 7,270	 16,704	 15,021

				2.2	มังคุดแช่แข็ง	 	 	

							 ปริม�ณ	(ตัน)	 177	 271	 196

							 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 19	 26	 19

 3. นำาเข้า มังคุดสด   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 17,260	 	-	 	-

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 373	 	-	 	-

 4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

					4.1	มังคุดสด	 39,067	 40,837	 51,450

					4.2	มังคุดแช่แข็ง	 109,263	 94,115	 97,964

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ   

					5.1	มังคุดสด	 จีน	เวียดน�ม	ฮ่องกง		 	

					5.2	มังคุดแช่แข็ง	 เก�หลีใต้	ไต้หวัน	สหรัฐอเมริก�	 	

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม		 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (พ.ค.-มิ.ย. และ ส.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

การค้า
 รายการ 2561 25622/ 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	ป	ี2563	ผลผลติมงัคดุรอ้ยละ	80	ส่งออกไปยงัตล�ด
ต่�งประเทศ	ในรูปผลสด	ตล�ดสำ�คัญ	ได้แก่	จีน	เวียดน�ม	
และฮ่องกง	 โดยส่งออกไปจีน	 คิดเป็นร้อยละ	 70	 ของ	 
ก�รส่งออกทั้งหมด	 และผลผลิตที่ส่งไปจีนต้องม�จ�กสวน
ที่ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี	
(GAP)	และโรงคัดบรรจุต้องผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�น	GMP	
	 2.		ก�รบริโภคในประเทศมกี�รข�ยผ�่นระบบออนไลน	์
ผ่�นแฟลตฟอร์มต่�งๆ	 เพิ่มขึ้น	 และมีก�รกระจ�ยผลผลิต 
ให้กับผู้บริโภคผ่�นก�รขนส่งที่สะดวก	รวดเร็วม�กขึ้น
	 3.	 ร�ค�อยู่ในเกณฑ์ดี	 เน่ืองจ�กผลผลิตลดลง	 และ						 
มีคุณภ�พดีตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด	 โดยเฉพ�ะ
ตล�ดต่�งประเทศ	

	 1.	 ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทย	 
ป	ี2558	-	2564	ใน	5	ด�้น	ไดแ้ก่	ก�รบรหิ�รจดัก�ร 
ด้�นก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	 ก�รวิจัยและพัฒน�	 
พฒัน�องคก์รและเกษตรกร	และ	ก�รพฒัน�ระบบ
ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	 พร้อมกับก�รขับเคล่ือน
ยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็นร�ยภ�ค	 โดยมุ่งเน้น
ก�รผลติทีม่คีณุภ�พไดม้�ตรฐ�นผลไมแ้ละก�รสร�้ง
มูลค่�เพิ่มเป็นสำ�คัญ	
	 2.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สมดุลสอดคล้อง 
กบัอปุสงค์	ในระดบัจังหวดั	โดยก�รกระจ�ยผลผลติ
ออกนอกแหล่งผลิต	 ก�รส่งเสริมก�รแปรรูปและ
ก�รส่งออก	

	 เนือ้ทีย่นืตน้	ภ�พรวมทัง้ประเทศลดลง

จ�กปีที่ผ่�นม�	เนื่องจ�กมีก�รโค่นต้นมังคุด 

ที่มีอ�ยุม�กและให้ผลผลิตน้อยทิ้ง	 และ 

ปรับเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนแทน	 เนื้อที่ให้ผล

ภ�พรวมเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กก�รขย�ยพืน้ทีป่ลกู 

ในปี	2556	เริม่ทยอยใหผ้ลผลติในปนีีเ้ปน็ปแีรก		

	 ผลผลิตต่อไร่	 ภ�พรวมทั้งประเทศ 

ลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�เล็กน้อย	 โดยเฉพ�ะ 

ท�งภ�คใต้เนือ่งจ�กสภ�พอ�ก�ศไมเ่อือ้อำ�นวย	

ประสบปัญห�ภัยแล้ง		ฝนทิ้งช่วงน�น	แต่มี 

ฝนช่วงมงัคุดใกลอ้อกดอกทำ�ให้แตกใบออ่นแทน	 

ส่วนมังคุดท่ีออกดอกแล้วทำ�ให้ดอกร่วง		 

จึงทำ�ให้มังคุดติดผลน้อย	 และผลมังคุดที่

ได้ก็มีขน�ดเล็ก	ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง



 

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.21 0.03 1.48 11.46 40.81 23.32 9.47 8.11 4.51 0.52 0.07 0.01 จันทบุรี		ตร�ด		

สุร�ษฎร์ธ�นี		

นร�ธิว�ส		

นครศรีธรรมร�ช

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกเงาะของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

2,001-5,000

501-2,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

เงาะ

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 46,666	 43,995	 42,998

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 239,329	 232,501	 230,762

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 223,618	 213,609	 211,377

4. ผลผลิต (ตัน)	 259,770	 279,980	 270,053

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 1,162	 1,311	 1,278

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 9,720	 9,340	 9,470

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 เง�ะโรงเรียน	 	23,141		 	25,821		 	23,476	

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 	13,421		 	16,481		 	14,006	 

9. มาตรฐาน   

				ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรเง�ะ	มกษ.	12-2549		 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 243,509	 257,130	 250,772
2. ส่งออกรวม (ตันสด) 1/	 15,964	 22,465	 16,766
	 2.1	 เง�ะสด	 	 	
	 	 ปริม�ณ	 (ตัน)	 7,983	 15,912	 11,796
	 	 มูลค่�	 (ล�้นบ�ท)	 170.11	 293.97	 172.35
	 2.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	
	 	 ปริม�ณ	 (ตัน)	 	2,896		 	2,527		 	2,247	
	 	 มูลค่�	 (ล�้นบ�ท)	 	190.66		 	154.62		 	142.58	
	 2.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ�้เช่ือม		 	 	
	 	 ปริม�ณ	 (ตัน)	 	5,579		 	4,308		 	2,665	
	 	 มูลค่�	 (ล�้นบ�ท)	 	188.94		 	155.12		 	119.93	
3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   
	 3.1	 เง�ะสด									 21,309	 18,475	 14,611
	 3.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 65,835	 61,177	 63,453
	 3.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ�้เช่ือม			 33,869	 36,007	 45,004
4. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 4.1	 เง�ะสด									 	เวียดน�ม	ล�ว	เมียนม�	 	
		 4.2	 เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม		 	จีน			เมียนม�	กัมพูช�						 	
	 4.3	 เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ�้เช่ือม	 	สหรัฐอเมริก�	ม�เลเซีย	แคนน�ด�	 	
 5. คู่แข่งที่สำาคัญ		 อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: ม.ค-ธ.ค. (พ.ค.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

ที่มา : 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		  

หมายเหตุ: 	1.	ก�รผลิตข้อ	1-5	ปี	2561-2563	ข้อมูลเบื้องต้น		 	

	 2.	อัตร�แปลง:					1.	เง�ะสด	1.34	กก.				=			เง�ะบรรจุภ�ชนะอัดลม	1	กก.		 	

	 	 	 2.	เง�ะสด	0.734	กก.			=		เง�ะสอดไส้สับปะรดในนำ้�เชื่อม	1	กก.				

  

การค้า
 รายการ 2561 2562  2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตร้อยละ	90		ใช้บริโภคภ�ยในประเทศ
	 2.	 ก�รส่งออกเง�ะสด	 มีปริม�ณน้อย	 เน่ืองจ�ก 
ข�ดเทคโนโลยีหลังก�รเก็บเกี่ยวทำ�ให้อ�ยุก�รเก็บรักษ�สั้น	

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
สง่เสรมิก�รปลกูในเขตพืน้ทีเ่หม�ะสม	ต�ม	Agri-Map	
รวมทัง้ส่งเสรมิระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญใ่หไ้ด้ 
ต�มม�ตรฐ�น	 GAP	 เพื่อลดต้นทุนก�รผลิต	 และ 
ใหผ้ลผลติมคีณุภ�พตรงกบัคว�มตอ้งก�รของตล�ด
	 2.	 ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตร์พฒัน�ผลไมไ้ทย 
ป	ี2558	-2564	ใน	5	ด�้น	ไดแ้ก	่ก�รบรหิ�รจดัก�ร
ด้�นก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	 ก�รวิจัยและพัฒน�	
พัฒน�องค์กรและเกษตรกร	และก�รพัฒน�ระบบ
ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศ	 พร้อมกับก�รขับเคล่ือน
ยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็นร�ยภ�ค	 โดยมุ่งเน้น
ก�รผลติทีม่คีณุภ�พไดม้�ตรฐ�นผลไม	้และก�รสร�้ง 
มูลค่�เพิ่มเป็นสำ�คัญ	
	 3.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สมดุลสอดคล้อง 
กบัอุปสงค์ในระดบัจงัหวดั	โดยก�รกระจ�ยผลผลิต	
ออกนอกแหล่งผลิต	 ก�รส่งเสริมก�รแปรรูป	 
และก�รส่งออก		

	 เน้ือที่ให้ผล	 ปี	 2563	 ลดลงจ�กปี	

2562		เนื่องจ�กเกษตรกรมีก�รโค่นทิ้งและ

ปรบัเปลีย่นไปปลกูทุเรยีน	ป�ลม์นำ�้มนั	และ

ย�งพ�ร�แทน

	 สำ�หรบัผลติตอ่ไร่ลดลง	เนือ่งจ�กป	ี2563	

มสีภ�พอ�ก�ศร้อนจึงสง่ผลใหด้อกร่วง	อกีทัง้

ประสบปัญห�ภยัแลง้	ปรมิ�ณนำ�้ฝนไมเ่พียงพอ	 

ประกอบกับร�ค�ไม่เป็นที่จูงใจ	 ส่งผลให้

ผลผลิตในภ�พรวมลดลง	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลิ้นจี่ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

1.48 4.82 63.24 30.00 0.39 0.07 เชียงใหม่	น่�น	

เชียงร�ย	พะเย�	

สมุทรสงคร�ม

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



ลิ้นจี่

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 19,033	 18,696	 18,468

 2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 113,723	 108,762	 106,342

 3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 109,234	 102,555	 99,978

 4. ผลผลิต (ตัน)	 48,027	 23,029	 33,996

 5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	440		 	225		 	340	

 6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 16,310	 20,820	 16,770

 7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

					ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยเกรด	A	 22,148	 40,007	 22,780

 8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 5,838	 19,187	 6,010

 9. มาตรฐาน   

					ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรลิ้นจี่	มกษ.	7-2549		 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 	37,549		 	15,200		 	29,193	

2. ส่งออก (ตันสด)1/	 	10,478		 	7,829		 	4,803	

	 2.1	 ลิ้นจี่สด	 	 	

							 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,067	 1,304	 1,178

							 มูลค�่			(ล้�นบ�ท)	 44.93	 30.59	 21.77

	 2.2	 ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	

							 ปริม�ณ		(ตัน)	 	4,530		 	3,562		 	3,574	

							 มูลค�่			(ล้�นบ�ท)	 	282.21		 	251.85		 	242.30	

	 2.3	 ลิ้นจี่อบแห้ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 	3		 	1		 	5	

	 	 มูลค�่			(ล้�นบ�ท)	 	1.53		 	0.41		 	1.33	

	 2.4	 ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 	140		 	34		 	6	

	 	 มูลค�่			(ล้�นบ�ท)	 	13.10		 	3.99		 	0.60	

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

					3.1	ลิ้นจี่สด	 	21,734		 	23,462		 	18,486	

					3.2	ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	62,294		 	70,714		 	67,793	

					3.3	ลิ้นจี่อบแห้ง	 	595,609		 	466,614		 	297,461	

					3.4	ลิ้นจี่แช่แข็ง	 	93,518		 	102,667		 	98,042	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

					4.1	 ลิ้นจี่สด	 ม�เลเซีย		จีน	สิงคโปร์		 	

					4.2	 ลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	สหรัฐอเมริก�		เวียดน�ม	ม�เลเซีย		 	

	 4.3	 ลิ้นจี่อบแห้ง	 อิสร�เอล	สหร�ชอ�ณ�จักร	ม�เลเซีย		 	

	 4.4	 ลิ้นจี่แช่แข็ง	 อินโดนีเซีย	รัสเซีย	ญี่ปุ่น	 	

5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	เวียดน�ม	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน 

เก็บเกี่ยว: มี.ค.-ส.ค. (พ.ค.-มิ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

ที่มา: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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การผลิต การตลาด มาตรการ

 

 

	 1.	ผลผลิตร้อยละ	70		ใช้บรโิภคในประเทศ	โดยซือ้ข�ย 
ผ่�นพ่อค้�รวบรวมและจำ�หน่�ยท่ีตล�ดไท	 และปัจจุบัน	 
มกี�รซือ้ข�ยผ�่นช่องท�งก�รตล�ดออนไลน์ม�กขึน้	ผลผลติ
ที่เหลือส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศ	
	 2.	ก�รสง่ออกสว่นใหญอ่ยูใ่นรปูลิน้จีส่ด	และลิน้จ่ีบรรจุ
ภ�ชนะอดัลม	ตล�ดสง่ออกสำ�คญัทีม่ศีกัยภ�พสำ�หรบัลิน้จีส่ด
ได้แก่	จีน	อินโดนีเซีย	ม�เลเซีย	และลิ้นจี่บรรจุภ�ชนะอัดลม	
ได้แก	่สหรัฐอเมริก�	ม�เลเซีย	และอินโดนีเซีย			
	 3.	 ก�รส่งออกลดลงจ�กปีที่ผ่�นม�	 เนื่องจ�กช่วง 
ที่ผลผลิตออกสู่ตล�ดเปลี่ยนแปลงไป	 ทำ�ให้ตรงกับช่วง 
ที่ผลผลิตจีนออกสู่ตล�ด	

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
ส่งเสรมิก�รปลูกในเขตพืน้ท่ีเหม�ะสมต�ม	Agri	-	Map	 
รวมทั้งส่งเสริมระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น	 GAP	 เพ่ือลดต้นทุนก�รผลิต	 
และให้ผลผลิตมีคุณภ�พตรงกับคว�มต้องก�ร 
ของตล�ด	
	 2.	ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทย	 
ป	ี2558	-	2564	ใน	5	ด�้น	ไดแ้ก่	ก�รบรหิ�รจดัก�ร 
ด้�นก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	 ก�รวิจัยและพัฒน�	 
พัฒน�องค์กรและเกษตรกร	 และก�รพัฒน� 
ระบบฐ�นขอ้มลูส�รสนเทศ	พร้อมกบัก�รขบัเคลือ่น
ยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็นร�ยภ�ค	 โดยมุ่งเน้น 
ก�รผลิตที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�นผลไม้	 และ 
ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มเป็นสำ�คัญ	
	 3.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สมดุลสอดคล้อง 
กบัอุปสงค์ในระดบัจงัหวดั	โดยก�รกระจ�ยผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต	 ก�รส่งเสริมก�รแปรรูป	 
และก�รส่งออก	

	 เนื้อที่ให้ผล	ปี	2563	ลดลงจ�กปี	2562	

เนื่องจ�กเกษตรกร	 ได้มีก�รโค่นต้นลิ้นจ่ี	 

และปรบัเปลีย่นไปปลกูพชือืน่แทน	เชน่	ลำ�ไย	

เง�ะ	มะมว่ง	สม้เขยีวหว�น	มะมว่งหิมพ�นต	์ 

มะพร�้วนำ�้หอม	และข�้วโพดเลีย้งสตัว์	เปน็ตน้	

	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตต่อไร่	เพิ่มขึ้น 

จ�กปี	 2562	 เนื่องจ�กสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

เอื้ออำ�นวยต่อก�รออกดอก	 โดยมีอ�ก�ศ

หน�วเย็นน�นตั้งแต่ปล�ยปี	 2562	 จนถึง 

ตน้ป	ี2563	ทำ�ให้ตน้ลิน้จ่ีออกดอกม�ก	และมีอตัร� 

ก�รติดผลด	ีนอกจ�กนี้เกษตรกรมีแหล่งนำ้� 

เพียงพอสำ�หรบัดแูลสวน	จงึไมไ่ดร้บัผลกระทบ 

จ�กภัยแล้งในช่วงออกดอกและติดผล



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกลองกองของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

0.04 0.75 8.59 9.56 9.56 14.51 28.94 23.80 4.25 นร�ธิว�ส	จันทบุรี	

อุตรดิตถ์	ยะล�	

นครศรีธรรมร�ช

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

50

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 20,000

10,001-20,000

2,001-10,000

≤ 2,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563

51

ลองกอง

ที่มา :   		1/		สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		  

หมายเหตุ: ก�รผลิตข้อ	1-4	ปี	2561-2563	ข้อมูลเบื้องต้น		

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 91,766	 86,077	 74,443

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 268,521	 245,743	 229,104

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 254,231	 236,090	 223,017

4. ผลผลิต (ตัน)	 74,635	 118,602	 74,358

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 294	 502	 333

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 34,452	 20,806	 28,383

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ลองกอง	เบอร์	1	 36,872	 35,341	 38,693

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 2,420	 14,535	 10,311

9. มาตรฐาน   

	 ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรลองกอง	มกษ.	11-2549	 	

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 73,188	 117,194	 72,646

2. ส่งออก1/    

					ลองกองสด	 	 	

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	1,447		 	1,408		 	1,712	

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 45.53	 31.60	 46.62

3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/	 31,466	 22,445	 27,231

4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย	เวียดน�ม	สิงคโปร์	

5. คู่แข่งสำาคัญ	 ม�เลเซีย	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน   

เก็บเกี่ยว: มี.ค.-พ.ย. (ส.ค.-ต.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

 

  

 

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ตล�ดส่งออกสำ�คัญ	 ได้แก่	 ประเทศในอ�เซียน	 
เช่น	ม�เลเซีย	เวียดน�ม	และสิงคโปร์	
	 2.	 ก�รส่งออกขย�ยตัวไม่ม�ก	 เนื่องจ�กปัญห� 
เรื่องแมลงที่ติดไปกับช่อผล	และอ�ยุก�รเก็บรักษ�สั้น

	 เนือ้ทีใ่หผ้ล	ป	ี2563	ลดลงจ�กป	ี2562	

เนือ่งจ�กเกษตรกร	ส่วนใหญน่ยิมปลูกลองกอง

เปน็พชืแซมกบัไมผ้ลชนดิอืน่	เกษตรกรจงึโคน่

ตน้ลองกองออกเพ่ือให้เกดิทีว่�่งในสวน	ทำ�ให้

สะดวกในก�รดูแลไม้ผลหลัก	และเกษตรกร

บ�งส่วนโคน่ตน้ลองกองออกเพือ่ปรบัเปลีย่น

ไปปลูกทุเรียน	มังคุด	เง�ะ	ก�แฟ	ย�งพ�ร�	

และโกโก้	

	 	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลง	 เนื่องจ�ก 

แหล่งผลติ	ท�งภ�คเหนอืและภ�คใต	้สภ�พอ�ก�ศ 

ไมเ่อือ้อำ�นวย	อ�ก�ศแลง้	และฝนท้ิงชว่งน�น	 

ทำ�ใหต้้นลองกองออกดอก	และตดิช่อไมส่มบรูณ	์ 

ไมม่กี�รพฒัน�ชอ่ดอกเท�่ทีค่วรสง่ผลใหผ้ลผลติ 

ในภ�พรวมลดลง

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบ�ย 
ส่งเสรมิก�รปลูกในเขตพืน้ท่ีเหม�ะสมต�ม	Agri	-	Map	 
รวมทั้งส่งเสริมระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น	 GAP	 เพ่ือลดต้นทุนก�รผลิต	 
และให้ผลผลิตมีคุณภ�พตรงกับคว�มต้องก�ร 
ของตล�ด	
	 2.	ดำ�เนนิก�รต�มยทุธศ�สตรพ์ฒัน�ผลไมไ้ทย	 
ป	ี2558	-	2564	ใน	5	ด�้น	ไดแ้ก่	ก�รบรหิ�รจดัก�ร 
ด้�นก�รผลิต	 ด้�นก�รตล�ด	 ก�รวิจัยและพัฒน�	 
พัฒน�องค์กรและเกษตรกร	 และก�รพัฒน� 
ระบบฐ�นขอ้มลูส�รสนเทศ	พร้อมกบัก�รขบัเคลือ่น
ยุทธศ�สตร์พัฒน�ผลไม้เป็นร�ยภ�ค	 โดยมุ่งเน้น 
ก�รผลติทีม่คีณุภ�พไดม้�ตรฐ�นผลไม	้และก�รสร�้ง 
มูลค่�เพิ่มเป็นสำ�คัญ	
	 3.	 บริห�รจัดก�รอุปท�นให้สมดุลสอดคล้อง 
กบัอุปสงค์ในระดบัจงัหวดั	โดยก�รกระจ�ยผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต	 ก�รส่งเสริมก�รแปรรูป	 
และก�รส่งออก	



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกส้มเขียวหวานของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

20.53 14.06 8.56 4.06 1.96 0.97 1.29 1.87 2.72 7.25 14.97 21.80 เชียงใหม่	สุโขทัย	แพร่					

กำ�แพงเพชร	เชียงร�ย

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

52

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 10,000

1,001-10,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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ส้มเขียวหวาน

ที่มา:   1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	  

หมายเหตุ:	ก�รผลิต	ข้อ	1-5	ปี	2563	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 6,018	 6,128	 6,476

2. เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)	 101,715	 104,581	 109,300

3. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 94,599	 99,094	 100,267

4. ผลผลิต (ตัน)	 192,024	 213,743	 204,737

5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 2,030	 2,157	 2,042

6. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 11,321	 10,747	 11,545

7. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 ส้มเขียวหว�นคละ		 18,380	 28,437	 25,304

8. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 7,058	 17,690	 13,759

9. มาตรฐาน   

	 ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรส้มเปลือกล่อน	มกษ.	14-2550	 	

 

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 		191,023		 	212,937		 	203,261	 

2. ส่งออก (ตันสด)1/	 	1,001		 	806		 	1,476	

	 2.1		ส้มเขียวหว�นสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 409	 136	 522

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 7.39	 2.53	 9.72

	 2.2		ส้มแมนด�รินสด	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 481	 659	 464

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 7.22	 10.35	 19.17

	 2.3		ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	 	

	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 111	 11	 490

	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 5.52	 0.17	 12.27

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

	 3.1	ส้มเขียวหว�นสด	 	18,062		 	18,685		 	18,616	

	 3.2	ส้มแมนด�รินสด	 	15,008		 	15,701		 	41,317	

	 3.3	ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 	49,874		 	15,189		 	25,023	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 4.1	ส้มเขียวหว�นสด	 เวียดน�ม	จีน						 	

	 4.2	ส้มแมนด�รินสด	 เมียนม�	ฮ่องกง		สปป.ล�ว		 	

	 4.3	ส้มเปลือกบ�งอื่น	ๆ	สด	 เมียนม�	ม�เลเซีย	สปป.ล�ว						

5. คู่แข่งที่สำาคัญ 		 	จีน	เวียดน�ม	ฟิลิปปินส์	 	

ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน    

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ม.ค.และ ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก) 

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563

 

 

 

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตร้อยละ	 99	 ใช้บริโภคภ�ยในประเทศ	 
มีก�รแปรรูปเป็นนำ้�ส้มและแยม	 เพื่อส่งออกไปตล�ด 
ต�่งประเทศ	
	 2.	 ตล�ดส่งออกส้มสดที่มีศักยภ�พที่สำ�คัญ	 ได้แก่	
เวียดน�ม	และจีน

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณม์นีโยบ�ยสง่เสรมิ 
ก�รปลกูในเขตพ้ืนท่ีต�มแผนท่ีเกษตร	(Agri	-	Map)	
รวมทั้งส่งเสริมระบบก�รเกษตรแบบแปลงใหญ่		
	 2.	 ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกส้มที่สำ�คัญ	
ได้แก่	 จังหวัดแพร่	 น่�น	 เชียงร�ย	 และสุโขทัย	 
รวมกลุ่มผลิตแบบแปลงใหญ่โดยมีเป้�หม�ย 
เพื่อผลิตให้ได้ต�มม�ตรฐ�น	 GAP	 เพื่อลดต้นทุน 
ก�รผลิต	 และให้ผลผลิต	 มีคุณภ�พตรงกับคว�ม 
ต้องก�รของตล�ด
	 3.	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดทำ�สินค้� 
สิง่บง่ชีท้�งภูมศิ�สตร์	(Geographical	Indications: 
GI)	 ได้แก่	 ส้มบ�งมด	 (กรุงเทพมห�นคร)	 
ส้มสีทอง	 (น่�น)	 เพื่อเพิ่มมูลค่�และสร้�งร�ยได้ 
ให้กับชุมชนท้องถิ่น
	 4.		สง่เสรมิก�รกระจ�ยผลผลติออกนอกแหลง่ผลติ	 
เชื่อมโยงตล�ดเพื่อขย�ยช่องท�งก�รค้�กับ 
ผูป้ระกอบก�รและห้�งค�้ปลกีขน�ดใหญ	่	(Modern	
Trade)	 และจัดห�สถ�นที่ให้เกษตรกรนำ�ผลผลิต 
ม�จำ�หน�่ยให้ผู้บริโภคโดยตรง

	 เนื้อที่ยืนต้น	 ปี	 2563	 เพ่ิมขึ้นจ�ก	 

ปี	2562	เนื่องจ�กส้มเขียวหว�นเป็นที่นิยม

ของผู้บริโภคทั้งภ�ยในประเทศ	และส่งออก

ไปยงัต�่งประเทศ	เกษตรกรมกี�รเพิม่ชอ่งท�ง 

ก�รข�ยม�กขึ้นโดยข�ยท�งออนไลน์	อีกทั้ง 

ร�ค�ข�ยอยู่ในเกณฑ์ดี	จึงจูงใจให้เกษตรกร

ปลูกส้มเขียวหว�นแทนพื้นที่น�ข้�ว	 

ออ้ยโรงง�น	ย�งพ�ร�	และข�้วโพดเลีย้งสตัว	์ 

สว่นเน้ือทีใ่ห้ผล	ป	ี2563	เพิม่ขึน้จ�ก	ป	ี2562	 

เนื่องจ�กเน้ือที่ปลูกใหม่ในปี	 2560	 เริ่มให้

ผลผลิตในปีนี้

	 	ส่วนผลผลิตต่อไร่ปี	2563	ลดลงจ�ก	

ปี	2562	เนือ่งจ�กสภ�พอ�ก�ศไมเ่อือ้อำ�นวย	

เกษตรกรประสบกบัปญัห�ภยัแลง้	ฝนม�ช�้

ปรมิ�ณนำ�้ฝนไมเ่พยีงพอตอ่ก�รเจรญิเตบิโต	

ส่งผลให้ผลผลิตลดลง



      

หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกล้วยหอมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

1.77 2.73 3.82 4.91 6.49 7.90 9.01 10.13 11.20 12.81 14.61 14.62 ปทุมธ�นี		

เพชรบุรี		ชุมพร														

สุร�ษฎร์ธ�นี		สระบุรี

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 2,000

501-2,000

201-500

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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หมายเหตุ :	 ร้อยละผลผลิตเก็บเกี่ยวร�ยเดือนจ�กกรมส่งเสริมก�รเกษตร	 	 	 	 	 	

ที่มา:     1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร		   

หมายเหตุ: 	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2563	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	 	 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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กล้วยหอม
ปลูก: ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน  

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ต.ค.-ธ.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)  

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 117,185	 125,284	 132,603

 2. ส่งออก 1/   

	 กล้วยหอมสด	 	 	

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	9,357		 	4,475		 	3,464	

	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	157.19		 	92.28		 	103.70	

 3. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/	 	16,799		 	20,620		 	29,934	

 4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น	จีน		 	

 5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 เอกว�ดอร์	ฟิลิปปินส	์คอสต�ริก�	 

	 	 	 โคลัมเบีย	 	

 1. เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	 37,328	 38,019	 39,156

 2. ผลผลิต (ตัน)	 126,542	 129,759	 136,067

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 3,390	 3,413	 3,475

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 4,936	 4,959	 4,891

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 กล้วยหอมทองขน�ดใหญ่	 9,830	 11,340	 13,610

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 4,894	 6,381	 8,719

 7. มาตรฐาน   

	 	ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตรกล้วย	มกอช.	0006-2548	 	

 

  

 
การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ผลผลิตร้อยละ	 97	 ใช้บริโภคภ�ยในประเทศ	 
โดยผู้รวบรวมท้องถิ่นนำ�ไปจำ�หน่�ยตล�ดกล�งและ 
ห้�งสรรพสินค้�	 สำ�หรับกล้วยหอมเกรดรองมีก�รส่งเข้�
โรงง�นแปรรูป				
	 2.	 ก�รส่งออกกล้วยหอมร้อยละ	 80	 อยู่ในรูปก�รทำ�
สัญญ�ข้อตกลงซื้อข�ยกับผูป้ระกอบก�รส่งออกไว้ล่วงหน้�																																																																						
	 3.	 ตล�ดส่งออกกล้วยหอมสดท่ีสำ�คัญ	 ได้แก่	 ญ่ีปุ่น
และจีน	คิดเป็นร้อยละ	70	และ	25	ของมูลค่�ก�รส่งออก 
กล้วยหอมทั้งหมด																																		
	 4.	 ประเทศคู่ค้�มีก�รใช้ม�ตรก�รที่มิใช่ภ�ษี	 เพื่อลด
ก�รนำ�เข้�	เช่น	ม�ตรก�รด�้นสุขอน�มัยและสุขอน�มัยพืช	
(SPS)	ขอ้กำ�หนดท�งเทคนคิก�รค�้	ก�รจำ�กัดจดุนำ�เข�้	และ
ก�รรับรองคุณภ�พและคว�มปลอดภัย	เป็นต้น				

	 1.	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีนโยบ�ย 
ส่งเสริมก�รปลูกในเขตพื้นที่ต�มแผนที่เกษตร	 
(Agri	-	Map)	รวมทั้งส่งเสริมระบบก�รเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น	GAP	เพื่อลดต้นทุน
ก�รผลิต	 และให้ได้ม�ตรฐ�นโรงคัดบรรจุ	 GMP	 
เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภ�พ	 ตรงกับคว�มต้องก�ร 
ของตล�ด	
	 2.	ในกรณีผลผลติกระจุกตวั	ภ�ครฐัไดเ้ช่ือมโยง 
ผู้ผลิตกับตล�ดปล�ยท�งและผลักดันผลผลิต 
เข้�สู่ก�รแปรรูปเพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิม	 สนับสนุน 
ให้เกษตรกรเข�้ร่วมเป็นเครือข�่ยของสหกรณ์และ 
ผู้ประกอบก�ร	 ต�มหลักก�รตล�ดนำ�ก�รผลิต	 
และจัดสถ�นที่ให้เกษตรกรนำ�ผลผลิตม�จำ�หน่�ย
ให้กับผู้บริโภคโดยตรง		

	 เน้ือท่ีให้ผล	 ปี	 2563	 เพิ่มขึ้นจ�ก 

ปี	 2562	 เนื่องจ�กเป็นที่ต้องก�รของตล�ด 

ทัง้ในประเทศ	และต�่งประเทศ	โดยเกษตรกร

ไดข้ย�ยพืน้ทีป่ลกูกล้วยหอมทองในพ้ืนทีว่�่ง	

อีกทั้งยังได้รับก�รสนับสนุนและส่งเสริม 

จ�กภ�ครัฐ	 และเอกชน	 โดยให้เกษตรกร

เน้นก�รปลูกกล้วยหอมทองให้มีคุณภ�พดี	

ปลอดส�รพิษ	 เพื่อให้ได้รับม�ตรฐ�น	 GAP	

ส�ม�รถส่งออกไปตล�ดต่�งประเทศ	 ได้แก่	

ญี่ปุ่น	และจีน						

					สำ�หรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	เนื่องจ�ก							

สภ�พภมูอิ�ก�ศเอ้ืออำ�นวย	ปรมิ�ณนำ�้เพียงพอ 

ต่อก�รเพ�ะปลูก	มีก�รคัดเลือกหน่อพันธุ์ดี	 

เกษตรกรใส่ปุ๋ยและดูแลรักษ�ด	ีจึงส่งผลให้	 

ผลผลิตเพิ่มขึ้น



สรุปสถานการณ์การผลิตพืชผัก

 กระเทียม	 เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	 	 เนื่องจ�กร�ค�ในปีที่ผ�่นม�ไม่จูงใจ	 เกษตรกร 

จงึปรับเปลีย่นไปปลกูพืชผกัอืน่แทน	หรือปลอ่ยพืน้ท่ีว�่ง	สำ�หรบัผลผลติตอ่เนือ้ทีเ่พ�ะปลกู

เพิ่มขึ้นจ�กสภ�พอ�ก�ศเอื้ออำ�นวยต่อก�รเจริญเติบโต	ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชระบ�ด	

ภ�พรวมผลผลิตลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก						

 หอมแดง	 เน้ือท่ีเพ�ะปลูกลดลง	 จ�กร�ค�หอมแดงที่เกษตรกรข�ยได้ในปีที่ผ่�น

ม�ไม่ดี	และก�รข�ดแคลนหัวพันธุ์	และหัวพันธุ์มีร�ค�แพง	ทำ�ให้เกษตรกรลดพื้นที่เพ�ะ

ปลกูและเปลีย่นไปปลกูพชือืน่ท่ีให้ผลตอบแทนทีด่กีว�่	เชน่	พรกิ	หอมแบง่	และพชืผกัอืน่ๆ	

สำ�หรบัผลผลิตตอ่เนือ้ทีเ่พ�ะปลกูเพิม่ข้ึน	จ�กสภ�พภมูอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	อ�ก�ศหน�วเยน็ 

ในชว่งหอมแดงลงหวั	ไมม่โีรคและแมลงศตัรพูชืรบกวน	สง่ผลใหผ้ลผลติในภ�พรวมเพิม่ขึน้

 หอมหวัใหญ ่เนือ้ทีเ่พ�ะปลกูเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กในแหลง่ผลติทีส่ำ�คญัในชว่งเพ�ะกล�้ 

หอมหัวใหญ่เจริญเติบโตดี	เกษตรกรจึงส�ม�รถขย�ยพื้นที่ปลูกได้เพิ่มขึ้น	สำ�หรับผลผลิต

ต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้น	 เน่ืองจ�กปีนี้มีสภ�พอ�ก�ศที่หน�วเย็นต่อเนื่อง	 เอื้ออำ�นวย

ต่อก�รเจริญเติบโตของหอมหัวใหญ่	 ประกอบกับไม่มีโรคระบ�ด	 ผลผลิตในภ�พรวม 

ทั้งประเทศจึงเพิ่มขึ้น

 มันฝรั่ง	เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	จ�กร�ค�ในปีที่ผ�่นม�ไม่จูงใจ	ประกอบกับหัวพันธุ ์

ที่บริษัทนำ�ม�ให้ปลูกคุณภ�พไม่ดีเท่�ท่ีควร	 ส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่เพ�ะปลูกลง	 

แล้วปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชอื่นแทน	 สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้น	

เนือ่งจ�กในชว่งทีมั่นฝรัง่ลงหวั	สภ�พภมิูอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	อ�ก�ศหน�วเยน็เหม�ะสมตอ่ 

ก�รเจริญเติบโต	ภ�พรวมผลผลิตลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก
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พืชผัก



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกกระเทียมของประเทศไทย

24.72 41.80 32.36 1.12 เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน

พะเย�	ลำ�ป�ง	ต�ก
0.06 1.75 27.95 55.97 14.27

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค.ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2562 ปี 2563

ปีเพาะปลูก 2562/63

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 5,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก
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กระเทียม

ที่มา: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร   

หมายเหตุ: 1.	ปีเพ�ะปลูก	2560/61		2561/62		2562/63	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563		 	 	

	 2.	อัตร�แปลง:	กระเทียมสด	1	กก.	=	กระเทียมแห้ง	90	วัน		0.346	กก.	   

ปลูก: ต.ค. - ม.ค. 

เก็บเกี่ยว:  ธ.ค.-เม.ย. (ก.พ.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 186,473	 193,385	 173,405

 2. นำาเข้า 1/   

				ปริม�ณ	(ตัน)	 96,433	 110,014	 99,008

				มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 1,623.30	 1,700.37	 1,563.23

 3. ส่งออก 1/   

				3.1	 กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 	 	

								 ปริม�ณ	(ตัน)	 245	 33	 1,069

								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 8.61	 5.32	 66.95

				3.2	 กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 	 	

								 ปริม�ณ	(ตัน)	 	81		 	127		 	129	

								 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	10.07		 	15.89		 	17.58	

				3.3	 กระเทียมแห้งเป็นผง	 	 	

								 ปริม�ณ	(ตัน)	 92	 95	 123

							 	มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 18.80	 14.99	 21.15

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

				4.1	กระเทียมสด	หรือแช่เย็น	 35.84	 163.02	 62.61

				4.2	กระเทียมสดแห้งไม่เป็นผง	 124.16	 125.49	 136.27

				4.3	กระเทียมแห้งเป็นผง	 	203.90		 	157.00		 	171.95	

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส	์ไต้หวัน	แคน�ด�	

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	สเปน	 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 27,613	 25,560	 19,684

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 85,914	 81,941	 70,161

 3. ผลผลิต (ตัน)	 90,982	 84,039	 76,839

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 1,059	 1,026	 1,095

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 30,910	 30,510	 29,010

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 กระเทียมแห้งใหญ่คละ	 57,815	 36,436	 34,471

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 26,905	 5,926	 5,461

 8. มาตรฐาน   

	 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	มกษ.	 

	 1508-2551	 	 	

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนือ้ทีเ่พ�ะปลกู	ป	ี2563	ลดลงจ�กป	ี2562		

เนือ่งจ�กร�ค�กระเทยีม	ปี	2562	ไมจู่งใจ	กล�่วคอื	 

ในป	ี2562	ร�ค�กระเทียมสดที่เกษตรกรข�ยได้

เฉลี่ยกิโลกรัมละ	8.11	บ�ท	และร�ค�กระเทียม

แห้งเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 36.44	 บ�ท	 ซึ่งตำ่�กว่� 

ป	ี2561	และร�ค�กระเทยีมสดกโิลกรมัละ	15.08	บ�ท	 

กระเทียมแห้งเฉลี่ยกิโลกรัมละ	 57.81	 บ�ท	

เกษตรกรไม่มั่นใจในก�รลงทุนเพ�ะปลูก	 จึงได้ 

ปรบัเปลีย่นไปปลกูพชืผกัอืน่แทน	หรอืปลอ่ยพ้ืนท่ีว�่ง	 

ส่งผลให้เนื้อที่เพ�ะปลูกลดลง	

	 	 	 	 	 สำ�หรับผลผลิตต่อเน้ือที่เพ�ะปลูกเพิ่มขึ้น 

จ�กปทีีผ่�่นม�	เน่ืองจ�กสภ�พอ�ก�ศเอือ้อำ�นวย 

ตอ่ก�รเจรญิเตบิโตของกระเทยีม	โดยมีอ�ก�ศหน�วเยน็ 

น�นและต่อเนื่องในช่วงที่กระเทียมเริ่มลงหัว	

ประกอบกบัปน้ีีไม่มีโรคและแมลงรบกวน	ภ�พรวม 

ผลผลิตลดลงต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก	

						ปี	2563	มีก�รนำ�เข้�กระเทียมและผลิตภัณฑ์	

จำ�นวน	99,008	ตัน	มูลค่�	1,563.23	ล้�นบ�ท	

ลดลงร้อยละ	10.00	และร้อยละ	8.07	ต�มลำ�ดับ	

เมื่อเทียบกับปี	 2562	 เน่ืองจ�กสภ�พเศรษฐกิจ 

ที่ซบเซ�	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019

						สำ�หรับร�ค�กระเทียมแห้งคละที่เกษตรกร

ข�ยไดใ้นชว่งป	ี2563	เฉลีย่กิโลกรมัละ	34.47	บ�ท	 

ลดลงร้อยละ	 5.41	 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปี	2562	เนื่องจ�กปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	2019	ทำ�ใหห้ล�ย	ๆ 	พืน้ที่

ดำ�เนินม�ตรก�รล็อกด�วน์	 ก�รคมน�คมขนส่ง

ทำ�ได้ลำ�บ�ก	 ประกอบกับสภ�พตล�ดท่ีซบเซ�	

พ่อค้�รับซื้อไม่มั่นใจในสภ�พตล�ด	 ทำ�ให้รับซ้ือ

ผลผลิตกระเทียมจ�กเกษตรกรน้อยลง

	 1.	ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตล�ดม�ก	

						 1.1	 เร่งกระจ�ยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต	

						 1.2	ชะลอก�รจำ�หน่�ยผลผลิต	 ในกรณี 

ที่เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรมีโรงเรือนสำ�หรับ

แขวนผลผลิตเพื่อรอจำ�หน�่ย	

	 	 1.3	บริห�รก�รนำ�เข้�ไม่ให้ส่งผลกระทบ 

ต่อผลผลิตภ�ยในประเทศ

  1.4	 ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รลกัลอบนำ�เข�้	

	 2.	ในช่วงท่ีผลผลิตภ�ยในประเทศมีน้อยหรือ 

ไม่มีภ�ครัฐมีม�ตรก�รควบคุมไม่ให้มีก�รกักตุน	 

เพื่อเก็งกำ�ไร	และป้องกันก�รลักลอบนำ�เข้�

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2560/61 2561/62 2562/63



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมแดงของประเทศไทย

10.11 1.67 2.52 1.12 1.97 5.74 32.63 22.15 17.84 4.25 ศรีสะเกษ	เชียงใหม่	

พะเย�	อุตรดิตถ	์	

เพชรบูรณ์
7.40 1.44 1.33 0.94 1.65 6.46 40.40 18.95 17.90 2.92 0.61

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2562 ปี 2563

พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปีเพาะปลูก 2562/63              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

> 1,000

501-1,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

60



หอมแดง

ที่มา : 1/		สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	  

หมายเหตุ: 	ปีเพ�ะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หม�ยถึง		ปี	2561	2562	2563	 	

ปลูก: พ.ค.-ก.พ.  

เก็บเกี่ยว: ก.ค.-พ.ค. (ม.ค.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 157,712	 117,717	 131,929

 2. นำาเข้า 1/   

			2.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

							 ปริม�ณ	(ตัน)	 	4,436		 	8,824		 	13,941	

							 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 157.87	 301.49	 413.98

			2.2	หอมแดงแห้ง	 	 	

							 ปริม�ณ	(ตัน)	 131	 -	 1

							 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 0.95	 -	 0.21

 3. ส่งออก 1/   

			3.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 	 	

							 ปริม�ณ	(ตัน)	 9,592	 8,860	 16,171

							 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 191.04	 251.25	 419.75

			3.2	หอมแดงแห้ง	 	 	

							 ปริม�ณ	(ตัน)	 	3,925		 	303		 	497	

							 มูลค�่		(ล้�นบ�ท)	 58.26	 6.16	 8.90

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

			4.1	หอมแดงสดหรือแช่เย็น	 19.92	 28.36	 25.96

			4.2	หอมแดงแห้ง	 14.84	 20.30	 17.91

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ม�เลเซีย 	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	 	

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 ฟิลิปปินส	์เวียดน�ม		 	

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 25,775	 22,989	 19,062

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 66,795	 61,203	 51,924

 3. ผลผลิต (ตัน)	 166,662	 118,056	 134,655

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 2,495	 1,929	 2,593

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 11,360	 14,380	 10,860

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 หอมแดงแห้งหัวกล�งมัดจุก	 22,342	 16,446	 28,519

 7-15	วัน

 7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	 10,982	 2,066	 17,659

 8. มาตรฐาน   

	 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	

	 มกษ.	1509-2551	 	 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2560/61 2561/62 2562/63
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การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่เพ�ะปลูก	 ปี	 2563	 ลดลงจ�ก 
ปี	2562	เนื่องจ�กร�ค�หอมแดงที่เกษตรกร
ข�ยได้ในป	ี2562	ไม่จูงใจ	เกษตรกรบ�งร�ย
ประสบปญัห�ข�ดทนุ	ประกอบกบัเกษตรกร
ข�ดแคลนหัวพันธุ์	 และหัวพันธุ์มีร�ค�แพง	
ทำ�ใหเ้กษตรกรลดพืน้ทีเ่พ�ะปลกู	โดยเปลีย่น
ไปปลูกพืชอื่นท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่�	 เช่น	
พริก	หอมแบ่ง	และพืชผักอื่น	ๆ	
	 สำ�หรบัผลผลติตอ่เนือ้ทีเ่พ�ะปลกูเพิม่ข้ึน	
เนือ่งจ�กสภ�พภมูอิ�ก�ศเอือ้อำ�นวย	อ�ก�ศ
หน�วเย็นในช่วงหอมแดงลงหัว	ประกอบกับ
ไมม่โีรค	และแมลงรบกวน	ส่งผลใหผ้ลผลติใน
ภ�พรวมเพิ่มขึ้น

	 ปี	 2563	 มีก�รส่งออกหอมแดงสดหรือ 
แช่เย็นและหอมแดงแห้ง	จำ�นวน	16,667	ตัน	
มูลค่�	 428.66	 ล้�นบ�ท	 ปริม�ณและมูลค่�
ก�รส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ	81.91	และ	66.52	
เมือ่เทยีบกบัป	ี2562	เน่ืองจ�กมกี�รสง่ออกไป
ตล�ดใหม	่ๆ 	ได	้เชน่	ประเทศในตะวันออกกล�ง	
ทีจ่�กเดมิประเทศดงักล�่วนำ�เข�้หอมแดงจ�ก
ประเทศอินเดยีเปน็หลกั	แตใ่นป	ี2562	ประเทศ
อินเดียได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง	 ส่งออก
หอมแดงไดน้อ้ย	ประเทศดงักล�่วจงึหนัม�นำ�เข�้ 
หอมแดงจ�กไทยแทน	
	 สำ�หรับร�ค�หอมแดงแห้งขน�ดใหญ่	 
7	-15	วัน	ที่เกษตรกรข�ยได้ในช่วง	ป	ี2563	
เฉลี่ยกิโลกรัมละ	33.76	บ�ท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	
15.23	 เมื่อเทียบกับปี	 2562	 เนื่องจ�กก�ร 
ส่งออกหอมแดงไปต่�งประเทศทำ�ได้ม�กขึ้น	 
พ่อค้�จึงมีคว�มต้องก�รซื้อหอมแดงจ�ก 
เกษตรกรเพิ่มขึ้นต�มไปด้วย

	 1.	 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตล�ดม�ก	
							 1.1	 เร่งกระจ�ยผลผลิตออกนอก 
แหล่งผลิต	
							 1.2	 ชะลอก�รจำ�หน�่ยผลผลติ	ในกรณี 
ที่เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรมีโรงเรือน
สำ�หรับแขวนผลผลิตเพื่อรอจำ�หน่�ย	
	 	 1.3	 บรหิ�รก�รนำ�เข�้ไมใ่ห้สง่ผลกระทบ 
ต่อผลผลิตภ�ยในประเทศ								
	 	 1.4	 ป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ลักลอบนำ�เข้�	
	 2.	 ในชว่งทีผ่ลผลิตภ�ยในประเทศมีนอ้ย 
หรือไม่มีภ�ครัฐมีม�ตรก�รควบคุมไม่ให้มี 
ก�รกกัตนุ	เพือ่เกง็กำ�ไร	และปอ้งกนัก�รลกัลอบ 
นำ�เข้�



 

ไ

3.50 5.27 1.38 56.09 28.57 5.19 เชียงใหม่		เชียงร�ย		

นครสวรรค	์ก�ญจนบุรี		

แม่ฮ่องสอน
0.88 3.25 4.88 37.01 45.11 8.87

ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกหอมหัวใหญ่ของประเทศไทย

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2562 ปี 2563
ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค.มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปีเพาะปลูก 2562/63              

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก
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เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>500

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก



 

ไ

ที่มา: 1/สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	   

หมายเหตุ:		ปีเพ�ะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หม�ยถึง	ปี	2561		2562		2563	  

 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 4,363	 4,311	 4,479

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 10,430	 10,275	 10,549

 3. ผลผลิต (ตัน)	 36,838	 34,244	 42,626

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 3,532	 3,333	 4,041

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)	 7,680	 8,210	 6,980

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 หอมหัวใหญ่	เบอร	์1	 9,465	 10,238	 9,056

 7. ผลตอบแทนสุทธิ ((บาท/ตัน)	 1,785	 2,028	 2,076

 8. มาตรฐาน   

	 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	

	 มกษ.	1510-2551	 	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 124,308	 176,311	 133,816

 2. นำาเข้า 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 90,394	 144,880	 93,975

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 649.27	 962.76	 738.57

 3. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,924	 2,813	 2,785

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	74.87		 	59.25		 	61.30	

 4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/   

	 หอมหัวใหญ่สดหรือแช่เย็น		 25.61	 21.06	 21.62

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ญี่ปุ่น		ม�เลเซีย	สปป.ล�ว	 	

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน		เนเธอร์แลนด์		 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563

63

 

หอมหัวใหญ่
ปลูก: ส.ค.-ม.ค.

เก็บเกี่ยว: พ.ย.-เม.ย. (ก.พ.-มี.ค. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก)

	 เนือ้ทีเ่พ�ะปลกู	ปี	2563	เพิม่ขึน้จ�กป	ี2562	

เนื่องจ�กแหล่งผลิตที่สำ�คัญ	คือจังหวัดเชียงใหม่	

ในช่วงเพ�ะกล�้หอมหัวใหญ่เจริญเติบโตดี	 ไม่มี

เสียห�ย	จึงส�ม�รถขย�ยพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น		

	 สำ�หรับผลผลิตและผลผลิตตอ่ไรร่วมทัง้ประเทศ

เพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กป	ี2563	มสีภ�พอ�ก�ศท่ีหน�ว

เยน็ต่อเนือ่ง	ประกอบกบัไมมี่โรคระบ�ด	สง่ผลให้

หอมหัวใหญ่เจริญเติบโตลงหัวด	ี

	 ปี	2563	มกี�รนำ�เข�้หอมหวัใหญแ่ละผลติภณัฑ	์

จำ�นวน	93,975	ตัน	มูลค่�	738.57	ล�้นบ�ท	 

ลดลงรอ้ยละ	35.14	และรอ้ยละ	23.29	ต�มลำ�ดบั	

เมื่อเทียบกับป	ี2562	เนื่องจ�กสภ�พเศรษฐกิจ

ท่ีซบเซ�	 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019

	 สำ�หรับร�ค�หอมหวัใหญเ่บอร	์1	ทีเ่กษตรกร

ข�ยได้ในช่วงปี	2563	เฉลีย่กิโลกรมัละ	9.06	บ�ท	 

ลดลงร้อยละ	 11.55	 เมื่อเทียบกับปี	 2562	

เน่ืองจ�กปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน�	 2019	ทำ�ให้หล�ย	 ๆ	พื้นที่ดำ�เนิน

ม�ตรก�รล็อกด�วน์	 ก�รคมน�คมขนส่ง 

ทำ�ได้ลำ�บ�ก	ประกอบกับสภ�พตล�ดที่ซบเซ�	

พ่อค้�รับซื้อไม่มั่นใจในสภ�พตล�ด	 ทำ�ให้ 

รบัซ้ือผลผลติหอมหวัใหญจ่�กเกษตรกรนอ้ยลง

การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	 ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตล�ดม�ก	
							 1.1	 เร่งกระจ�ยผลผลิตออกนอก 
แหล่งผลิต	
							 1.2	 ชะลอก�รจำ�หน�่ยผลผลติ	ในกรณี 
ที่เกษตรกรและสถ�บันเกษตรกรมีโรงเรือน
สำ�หรับแขวนผลผลิตเพื่อรอจำ�หน่�ย	
	 	 1.3	 บริห�รก�รนำ�เข�้ไมใ่หส้ง่ผลกระ
ทบต่อผลผลิตภ�ยในประเทศ	สำ�หรับก�รนำ�
เข�้ภ�ยใตก้รอบเขตก�รค�้เสรอี�เซียน	(AFTA)	 
ให้นำ�เข้�ได้เฉพ�ะท่ีมีด่�นตรวจพืชและ
อ�ห�ร									 	
	 	 1.4	 ป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ลักลอบนำ�เข้�	
	 2.	 ในชว่งทีผ่ลผลิตภ�ยในประเทศมีนอ้ย 
หรือไม่มีภ�ครัฐมีม�ตรก�รควบคุมไม่ให้มี 
ก�รกกัตนุ	เพือ่เกง็กำ�ไร	และปอ้งกนัก�รลกัลอบ 
นำ�เข้�



ภาพแสดงแหล่งเพาะปลูกมันฝรั่งของประเทศไทย

ต�ก		เชียงร�ย		

เชียงใหม่	พะเย�		

ลำ�พูน	

เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน
หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2562 ปี 2563

เม.ย. ส.ค.พ.ค. ก.ย.มิ.ย. ต.ค.ก.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปีเพาะปลูก 2562/63              

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

>3,000

501-3,000

≤ 500

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนที่เพ�ะปลูก

ช่วงเดือนที่เพ�ะปลูกม�ก ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

1.12	 1.95	 3.15	 0.41	 0.46	 2.93	 19.68					41.75	 28.34	 0.21										

	0.80	 1.76	 3.23	 0.25	 0.07	 2.00	 2.75	 17.40	 43.49	 28.14	 0.11
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มันฝรั่ง
ปลูก: พ.ค.-ก.พ.     

เก็บเกี่ยว:  ก.ค.-พ.ค. (ก.พ.-เม.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก) 

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 7,687	 9,351	 8,064

 2. เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)	 37,513	 45,689	 43,206

	 พันธุ์บริโภค	 2,050	 2,761	 1,683

	 พันธุ์โรงง�น	 35,463	 42,928	 41,523

 3. ผลผลิต (ตัน)	 108,291	 127,935	 126,864

	 พันธุ์บริโภค	 5,421	 8,416	 5,230

	 พันธุ์โรงง�น	 102,870	 119,519	 121,634

 4. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 2,887	 2,800	 2,936

	 พันธุ์บริโภค	 2,644	 3,048	 3,108

	 พันธุ์โรงง�น	 2,901	 2,784	 2,929

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	 	9,269		 	8,190		 	8,160	

	 พันธุ์โรงง�น	 6,097		 6,179		 5,833	

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	เกรด	A	 16,670	 14,960	 17,026

	 	พันธุ์โรงง�น	 12,197	 13,535	 12,866

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)   

	 พันธุ์บริโภค	 7,401	 6,770	 8,866

	 พันธุ์โรงง�น	 6,100	 7,355	 7,033

1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 269,665	 301,183	 287,915

2. นำาเข้า 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 166,475	 178,334	 166,365

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	4,276		 	4,526		 	4,246	

3. ส่งออก 1/   

		 ปริม�ณ	(ตัน)	 5,101	 5,086	 5,314

		 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 512.06	 540.65	 592.68

4. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 1/ 100.38	 106.30	 111.53

5. คู่ค้าที่สำาคัญ	 กัมพูช�	สิงคโปร	์สปป.ล�ว		

				(ผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�กมันฝรั่ง)	 เนเธอร์แลนด์	ฝรั่งเศส	เยอรมนี	จีน	

 

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2560/61 2561/62 2562/63
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ที่มา: 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	      

หมายเหตุ: 	ปีเพ�ะปลูก	2560/61	2561/62	2562/63	หม�ยถึง	ปี	2561	2562	2563		 	 	 	 	 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 เนื้อที่เพ�ะปลูก	 ปี	 2563	 ลดลงจ�ก
ปี	2562	เนื่องจ�กร�ค�ในป	ี2562	ไม่จูงใจ	
ประกอบกับหัวพันธุ์ที่บริษัทนำ�ม�ให้ปลูก
คุณภ�พไม่ดีเท�่ที่ควร	ส่งผลให้เกษตรกรลด
พื้นที่เพ�ะปลูกลง	 แล้วปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีไป
ปลูกแก้วมังกร	ย�สูบ	ถั่วฝักย�ว	และพืชผัก	
เป็นต้น	
	 สำ�หรับผลผลิตต่อเนื้อท่ีเพ�ะปลูกเพ่ิมขึ้น	
เนือ่งจ�กช่วงเดอืนธนัว�คม	2562	–	มกร�คม	
2563	 ซึ่งเป็นช่วงที่มันฝร่ังลงหัว	 สภ�พภูมิ
อ�ก�ศเอื้ออำ�นวย	 อ�ก�ศหน�วเย็นเหม�ะ
สมตอ่ก�รเจรญิเตบิโต	ส่วนผลผลติรวมลดลง
ต�มก�รลดลงของเนื้อที่เพ�ะปลูก

	 ผลผลิตมันฝร่ังพันธุ์โรงง�นท่ีผลิตได้ใน

ประเทศ	มปีริม�ณไม่เพยีงพอกบัคว�มตอ้งก�ร 

ใชข้องโรงง�น	จงึจำ�เปน็ต้องนำ�เข�้จ�กต่�งประเทศ 

ทกุป	ีเพ่ือใชเ้ปน็วตัถุดบิแปรรูปในอุตส�หกรรม

ขนมขบเคีย้ว	โดยป	ี2563	มกี�รนำ�เข�้มนัฝรัง่สด 

และผลิตภัณฑ์	 จำ�นวน	 166,365	 ตัน	 มูลค่�	

4,246	 ล้�นบ�ท	 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 

ปี	 2562	 คิดเป็นร้อยละ	 6.71	 และร้อยละ	 

0.02	 เน่ืองจ�กสภ�พเศรษฐกิจที่ซบเซ�	 จ�ก

สถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรน�	2019

	 ตล�ดนำ�เข้�ที่สำ�คัญ	 ได้แก่	 เยอรมนี	 

สหร�ชอ�ณ�จกัร	แคน�ด�	และจนี	โดยมนัฝรัง่สด 

หรือแช่เย็นนั้น	 มีก�รกำ�หนดให้นำ�เข้�ในช่วง

เดือนกรกฎ�คมถึงธันว�คมของทุกปี	 เพื่อลด

ผลกระทบในชว่งทีผ่ลผลติในประเทศออกสูต่ล�ด	 

สำ�หรับร�ค�มันฝรั่งพันธ์ุโรงง�นที่เกษตรกร 

ข�ยไดใ้นชว่งป	ี2563	เฉลีย่กโิลกรมัละ	12.87	บ�ท	 

ลดลงร้อยละ	7.39	เมื่อเทียบกับป	ี2562	

		 1.	 ส่งเสริมก�รปลูกมันฝรั่งในประเทศ	 

ผ�่นก�รทำ�	Contract	Farming	ป	ี2561-2563	

	 2.	 เปิดตล�ดภ�ยใต้กรอบองค์ก�ร 

ก�รค�้โลก	(WTO)	โดยปี	2561-2563	เปิดตล�ด 

หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	 ปีละ	 52,000	 ตัน	 

อัตร�ภ�ษีในโควต�	 ร้อยละ	 27	 อัตร�ภ�ษี 

นอกโควต�	ร้อยละ	125	



สถานการณ์การผลิตกล้วยไม้

	 กล้วยไม้	 ปี	 2563	 มีผลผลิตลดลงจ�กปีที่แล้ว	 เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 2019	 ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รซื้อของผู้บริโภคลดลง 

ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ	 เกษตรกรจึงข�ยผลผลิตได้น้อยลง	 โดยผลผลิตส่วนเกิน 

ไม่ส�ม�รถทิ้งไว้ในแปลงได้เพร�ะเกรงว่�จะเป็นแหล่งเพ�ะเชื้อโรคและแมลง	 เกษตรกร

จึงตัดและนำ�ไปเผ�ทำ�ล�ยทิ้งเป็นจำ�นวนม�ก	 นอกจ�กนี้เกษตรกรบ�งส่วนลดต้นทุน 

ก�รผลิตโดยลดก�รใส่ปุ๋ยและดูแลรักษ�น้อยลง	 ประกอบกับสภ�พอ�ก�ศที่แปรปรวน

ทำ�ให้เกิดโรคและแมลงรบกวน	ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง
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ไม้ดอก



นครปฐม	สมุทรส�คร	

กรุงเทพฯ	

ร�ชบุรี	ก�ญจนบุรี

ภาพแสดงแหล่งเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต

ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตม�ก

เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>1,000

201-1,000

≤ 200

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

ผลผลิตเก็บเกี่ยวรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งเพาะปลูก
5 อันดับแรก

ปี 2563

8.61	 7.00	 6.26	 4.77	 6.00	 6.10	 7.15	 7.82	 8.22	 18.86	 11.38	 7.84		
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กล้วยไม้ตัดดอก

ที่มา:   	1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	 
หมายเหตุ:	อัตร�แปลง:		33	ช่อ	=	1	กิโลกรัม								 	

ปลูก: ตลอดปี

เก็บเกี่ยว: ม.ค.-ธ.ค. (ต.ค.-พ.ย. เป็นช่วงผลผลิตออกมาก) 

 1. เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	 	21,631		 	21,521		 	20,674	

 2. ผลผลิต (ตัน)	 	48,147		 	48,794		 	38,805	

 3. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	 	2,226		 	2,267		 	1,877	

 4. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)	 	54.68		 	53.72		 	70.85	

 5. ต้นทุนการผลิต (บาท/ช่อ)	 	1.66		 	1.63		 	2.15	

 6. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/ช่อ)   

	 6.1	ก้�นช่อดอกย�ว	35	-	40	ซม.	 1.35	 1.34	 0.76

	 6.2	ก้�นช่อดอกย�ว		40	-	50	ซม.	 1.83	 2.00	 1.20

	 6.3	ก้�นช่อดอกย�ว		55	-	60		ซม.	 2.34	 2.95	 1.71

 7. มาตรฐาน    

	 ประก�ศคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	

	 มกษ.	5001-2552	 	 	

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน) 							 23,437	 19,232	 16,938

 2. นำาเข้า 1/   

	 2.1		ดอกกล้วยไม้	 	 	

									 ปริม�ณ	(ตัน)	 3.81	 7.97	 4.80

									 มูลค่�			(ล้�นบ�ท)	 3.12	 7.41	 4.05

	 2.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(พันต้น)	 1,285	 792	 2,734

								 มูลค่�			(ล้�นบ�ท)	 17.46	 11.76	 10.93

 3. ส่งออก 1/   

				3.1	 ดอกกล้วยไม้	 	 	

									 ปริม�ณ	(ตัน)	 23,717	 23,087	 21,871

									 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,287.03	 2,165.43	 1,370.01

				3.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 	 	

									 ปริม�ณ	(พันต้น)	 32,773	 31,881	 19,527

									 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 536.07	 488.65	 370.99

 4. ราคาส่งออก 1/   

				4.1	 ดอกกล้วยไม้	(บ�ท/กก.)	 96.43	 93.79	 62.63

				4.2	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	(บ�ท/ต้น)	 16.36	 15.33	 18.99

 5. คู่ค้าที่สำาคัญ   

					ดอกกล้วยไม้	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	จีน	อิต�ล	ี

	 	 	 สหภ�พยุโรป		

					กิ่งและต้นกล้วยไม้	 สหรัฐอเมริก�		ญี่ปุ่น	เนเธอร์แลนด์	

	 	 	 เวียดน�ม	 	

 6. คู่แข่งที่สำาคัญ     

	 ดอกกล้วยไม้	 เนเธอร์แลนด์	ไต้หวัน	 	

	 กิ่งและต้นกล้วยไม้	 เวียดน�ม	ไต้หวัน	 	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563

69

 

การผลิต

การตลาด มาตรการ

	 เน้ือที่เก็บเกี่ยว	 ปี	 2563	 ลดลงจ�ก 
ปี	 2562	 เล็กน้อย	 เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์ 
ก�รระบ�ดจ�กโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน�	2019	
ตั้งแต่ปล�ยป	ี2562	เกษตรกรประสบปัญห� 
ไมส่�ม�รถสง่ออกดอกกล้วยไมไ้ปต่�งประเทศได้	
สำ�หรับในสว่นทีส่ง่ออกได้พบปัญห�ค�่ระว�ง 
ในก�รส่งออกมรี�ค�สงู	ทำ�ใหเ้กษตรกรบ�งสว่น 
จงึลดพ้ืนทีป่ลูกหรือร้ือต้นกลว้ยไมท้ีอ่�ยมุ�ก
ทิ้งเพื่อรอดูสถ�นก�รณ์	
	 สำ�หรับผลผลิตต่อไร่ลดลงจ�กปีที่แล้ว	 
เน่ืองจ�กสถ�นก�รณก์�รระบ�ดจ�กเชือ้ไวรัส 
ดังกล่�วตั้งแต่ช่วงต้นปี	 2563	 เป็นต้นม�	 
ทำ�ให้คว�มต้องก�รซื้อลดลง	 เกษตรกร 
ข�ยผลผลิตได้น้อยลง	 จึงต้องตัดผลผลิต
ส่วนเกินไปเผ�ทำ�ล�ยทิ้งเป็นจำ�นวนม�ก	 
ไม่ส�ม�รถทิ้งผลผลิตไว้ในแปลงได้เพร�ะ 
เกรงว่�จะเป็นแหล่งเพ�ะเชื้อโรคและแมลง	
เกษตรกรบ�งส่วนได้ปรับตัวลดค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รผลิตโดยลดก�รใส่ปุ๋ยและดูแลรักษ�
นอ้ยลง	รวมทัง้เกิดโรคแมลงรบกวนเนือ่งจ�ก
อ�ก�ศแปรปรวน	ประกอบกบัก�รใชย้�ฆ่�แมลง 
บ�งตัวไม่ส�ม�รถกำ�จัดได้	 ส่งผลให้ผลผลิต
ทั้งประเทศลดลง

	 1.	ก�รสง่ออกสว่นใหญเ่ปน็กล้วยไมเ้ขตรอ้น	 

ได้แก่	 สกุลหว�ย	 สกุลมอคค�ร�	 และสกุล 

ออนซิเดียม	

	 2.	ประเทศคู่ค้�ท่ีสำ�คัญของไทยได้แก่	

สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	 จีน	 อิต�ลี	 และสหภ�พ

ยุโรป

	 3.	ป	ี2563	ปริม�ณและมูลค่�ก�รส่งออก 

ดอกกล้วยไม้	ลดลงจ�กปี	2562	ร้อยละ	5.27	

และ	36.73	ต�มลำ�ดบั	สว่นหนึง่เปน็ผลม�จ�ก	 

สหรัฐอเมริก�ได้ยกเลิกสิทธิพิเศษท�งภ�ษี 

ศุลก�กร	 (GSP)	 ส่งผลให้ปริม�ณก�รส่งออก 

ดอกกลว้ยไมข้องไทยไปยงัสหรฐัอเมรกิ�ลดลง	

	 1.	 ส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี

	 2.	 ส่งเสริมก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รผลิตระหว่�ง 

กลุม่เกษตรกร	และนกัวิช�ก�รจ�กภ�ครฐัและสถ�บนัก�รศกึษ�

	 3.	 ภ�ครัฐร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบก�ร	 ว�งแผน

ก�รผลิตให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร	 ทั้งด้�นปริม�ณ 

และคุณภ�พ

	 4.	 ส่งเสริมและพัฒน�ก�รผลิตกล้วยไม้ให้ได้ม�ตรฐ�น	 

GAP	รวมถึงโรงรวบรวมและก�รคัดบรรจุที่มีม�ตรฐ�น	GMP

	 5.	 ม�ตรก�รเกี่ยวกับ	COVID	-	19	

	 	 5.1	ก�รจัดกล้วยไม้สัญจร	 เพื่อเชื่อมโยงตล�ด 

และจับคู่ท�งธุรกิจ	(Business	Matching)	

	 	 5.2	เจรจ�ลดค�่ขนสง่และเชือ่มโยงตล�ดออนไลนภ์�ยใน

ประเทศ			

	 	 5.3	พัฒน�บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย 

และคงทน	เหม�ะแก่ก�รขนส่ง		

	 	 5.4	ขย�ยตล�ดต่�งประเทศ	 อ�เซียนและตล�ดอื่น 

ที่มีศักยภ�พ



สรุปสถานการณ์การผลิตปศุสัตว์  ปี 2563

	 ปศุสัตว์ในป	ี2563	สินค�้ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น	ได้แก	่ไก่เนื้อ	ไก่ไข	่โคเนื้อ	และโคนม	

ในขณะที่สุกรมีผลผลิตลดลง

 สุกร	ผลผลิตลดลง	เนื่องจ�กปัญห�สุกรล้นตล�ดในช่วง	2	ปีที่ผ�่นม�	ทำ�ให้ร�ค�

สุกรมีชีวิตที่เกษตรกรข�ยได้ตกตำ่�	 เกษตรกรข�ดทุนจนต้องเลิกเลี้ยง	 รวมทั้งก�รระบ�ด

ของโรคอหิว�ตแ์อฟรกิ�ในสกุร		(African	Swine	Fever:	ASF)	ในประเทศเพื่อนบ�้น	อ�ทิ	

เวียดน�ม	และกัมพูช�	แม้ว่�ไทยจะไม่มีก�รระบ�ดของโรคดังกล่�ว	แต่เกษตรกรต้องก�ร

ลดคว�มเสี่ยงจึงชะลอก�รเลี้ยงสุกร	ทำ�ให้ปริม�ณก�รผลิตสุกรในภ�พรวมลดลง

 ไขไ่ก	่ผลผลิต	ใกลเ้คียงกบัปทีีผ่�่นม�	เน่ืองจ�กจำ�นวนไก่ไข่ยนืกรงในระบบใกลเ้คียง

กับปีที่ผ่�นม�	 เป็นผลม�จ�กคณะกรรมก�รนโยบ�ยพัฒน�ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ที่กำ�หนด 

ใหมี้ก�รนำ�เข�้ปู-่ย�่พนัธ์ุ	(GP)	จำ�นวน	3,800	ตวั	และพ่อ-แมพั่นธุ	์(PS)	จำ�นวน	460,000	ตวั	 

เท่�กับปีที่ผ่�นม�	เพื่อรักษ�เสถียรภ�พร�ค�ไข่ไก่	เกษตรกรจึงไม่ได้เพิ่มปริม�ณก�รเลี้ยง	

ส่งผลให้ปริม�ณไข่ไก่ในปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ�่นม�

 ไกเ่นือ้	ผลผลิตเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กเกษตรกรขย�ยปรมิ�ณก�รผลิตต�มคว�มตอ้งก�รบรโิภค 

ในประเทศที่เพิ่มม�กขึ้นต�มจำ�นวนประช�กร	 และตล�ดต่�งประเทศที่ขย�ยตัวเพิ่มขึ้น 

ทัง้ในญีปุ่น่	สหภ�พยโุรป	และอ�เซยีน	รวมถงึก�รสง่ออกไปยงัประเทศจนีทีม่คีว�มตอ้งก�ร

นำ�เข�้เนือ้ไกข่องไทยเพิม่ขึน้จ�กเดมิ	เพือ่ทดแทนเนือ้สกุรในประเทศทีล่ดลงจ�กก�รระบ�ด

ของโรคอหวิ�ตแ์อฟรกิ�ในสกุร	จึงเป็นโอก�สทีไ่ทยจะส�ม�รถสง่ออกเนือ้ไก่ไดเ้พิม่ข้ึน	และ

ส่งผลให้คว�มต้องก�รผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้น

 โคเนื้อ	 ผลผลิตเพิ่มข้ึน	 เน่ืองจ�กภ�ครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุนเพื่อเป็น 

อ�ชพีหลกัเพิม่ขึน้	โดยสนบัสนนุใหเ้กษตรกรรวมกลุม่ก�รเลีย้งและถ่�ยทอดเทคโนโลยกี�รเลีย้ง 

อย่�งต่อเนื่อง	 เช่น	 ก�รคัดเลือกแม่พันธุ์	 ก�รผสมเทียม	 เป็นต้น	 ประกอบกับประช�กร

บรโิภคโคเนือ้ม�กข้ึน	และร�ค�ท่ีเกษตรกรข�ยไดอ้ยูใ่นเกณฑ์ด	ีจงึจงูใจใหเ้กษตรกรผูเ้ลีย้ง

โคเนือ้เพิม่ขึน้	ตลอดจนก�รดแูลเอ�ใจใสด่	ีทำ�ใหป้ระสทิธภิ�พก�รผลติดมีมี�ตรฐ�นม�กขึน้	 

ส่งผลให้ปริม�ณก�รผลิตเพิ่มขึ้น

 โคนม	ผลผลติเพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กจำ�นวนแมโ่ครดีนมและอตัร�ก�รใหน้ำ�้นมดบิตอ่ตวั

ของแมโ่ครดีเฉล่ียในรอบปเีพิม่ข้ึน	อกีท้ังก�รเลีย้งโคนมในปจัจบุนัมกี�รบรหิ�รจดัก�รฟ�รม์

ที่เป็นระบบต�มม�ตรฐ�นฟ�ร์มที่ดีและมีประสิทธิภ�พในก�รเลี้ยง	ประกอบกับนโยบ�ย

ของรฐับ�ลทีเ่นน้ก�รพฒัน�คุณภ�พนำ�้นมดบิใหไ้ด้ม�ตรฐ�นและปลอดภยัสำ�หรบัผูบ้รโิภค

จึงส่งผลให้นำ้�นมดิบมีปริม�ณเพิ่มขึ้น
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ปศุสัตว์



ภาพแสดงแหล่งผลิตสุกรของประเทศไทย

ร�ชบุรี		นครปฐม		

ฉะเชิงเทร�		เชียงใหม่		

สุพรรณบุรี

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2563

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>200,000

50,001-200,000

20,001-50,000

≤ 20,000

ไม่มีก�รเลี้ยง

	8.41	 8.35	 8.26	 8.30	 8.24	 8.26	 8.42	 8.38	 8.38	 8.32	 8.38	 8.30					
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สุกร

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�		 

	 2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร        

หมายเหตุ: 	1.	ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2561-2563	ข้อมูลเบื้องต้น			2.	อัตร�แปลง	สุกรมีชีวิต	1	ตัว	คิดนำ้�หนัก	100	กก.	เป็นซ�กสุกรชำ�แหละบริโภคได้	=	90	กก.   

     

ระยะเวลาขุน 4-5 เดือน

 1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 171,877	 173,437	 176,544

 2. จำานวนสุกร ณ ต้นปี (ตัว)	 7,861,348	 7,651,231	 7,459,630

 3. ปริมาณการผลิต (ตัว)	 20,802,864	 20,484,349	 19,909,828

 4. ต้นทุนการผลิตสุกรขุน (บาท/กก.) 	 61.24	 66.66	 68.86

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)   

	 สุกร	นน.	100	กก.ขึ้นไป	 55.68	 66.52	 71.87

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)	 -5.56	 -0.14	 3.01

 7. มาตรฐาน   

	 7.1	 ฟ�ร์มสุกร:	ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มสุกร

	 	 	มกษ.6403-2552	 	 	

	 7.2	 เนื้อสุกร:		ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม	สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง	

	 	 มกษ.6000-2547	 	 	

	 7.3	 โรงฆ่�สุกร:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สุกร	

	 	 มกษ.9009-2549	 	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน)1/	 8.25	 9.34	 10.82
 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 0.13	 0.16	 0.32
 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 1.50	 1.47	 1.30
 4. ส่งออก2/   
	 4.1	เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 2,388	 7,186	 26,338
	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 178.08	 779.07	 3,274.51
	 4.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	7,977		 	7,969		 	8,299	
	 	 มูลค่�	(ล�้นบ�ท)	 	1,919.14		 	2,057.16		 	1,691.13	
 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.) 2/   
						5.1	เนื้อสุกร	 74.57	 108.41	 124.33
						5.2	ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร							 240.58	 258.15	 203.78
 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   
	 เนื้อสุกร	 ฮ่องกง	สปป.ล�ว	เมียนม�	กัมพูช�	 	
	 ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร	 ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	สิงคโปร	์เมียนม�	
7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 สหภ�พยุโรป	สหรัฐอเมริก�	แคน�ด�	
 

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปริม�ณก�รผลิต	 ปี	 2563	 ลดลงจ�ก	

ปี	2562	 	 เนื่องจ�กเกิดปัญห�สุกรล้นตล�ด

ในช่วง	 2	 ปีที่ผ่�นม�	 ทำ�ให้ร�ค�สุกรมีชีวิต 

ที่เกษตรกรข�ยได้ตกตำ่�	 เกษตรกรข�ดทุน 

จนตอ้งเลกิเลีย้ง	รวมทัง้ก�รระบ�ดของโรคอหวิ�ต์ 

แอฟริก�ในสุกร	 	 (African	 Swine	 Fever:	

ASF)	 ในประเทศเพื่อนบ�้น	อ�ทิ	 เวียดน�ม	

และกัมพูช�	 แม้ว่�ไทยจะไม่มีก�รระบ�ด 

ของโรคดังกล่�ว	 แต่เกษตรกรต้องก�รลด 

คว�มเสีย่งจงึชะลอก�รเล้ียงสุกร	ทำ�ใหป้รมิ�ณ

ก�รผลิตสุกรในภ�พรวมลดลง

	 1.	 คว�มต้องก�รบริโภคเนื้อสุกรภ�ยใน

ประเทศ	 คิดเป็นร้อยละ	 84.75	 ของปริม�ณ

ก�รผลิตทั้งหมด	

	 2.	ปริม�ณก�รส่งออกสุกรของไทย	คิดเป็น

ร้อยละ	 15.25	 ของปริม�ณก�รผลิตทั้งหมด	 

ซึง่ปรมิ�ณก�รสง่ออกเนือ้สกุร	ผลติภณัฑเ์นือ้สกุร	 

และสกุรมชีวีติ	ในป	ี2563	เพ่ิมขึน้จ�กป	ี2562		

คิดเป็น	 3.6	 เท่�	 1.07	 เท่�	 และ	 3.57	 เท่�	 

ต�มลำ�ดับ	 เป็นผลม�จ�กคว�มต้องก�ร 

ของประเทศเพ่ือนบ้�นที่ก�รผลิตสุกรเกิด 

คว�มเสียห�ยจ�กโรคอหิว�ต์แอฟริก� 

ในสุกร	(African	Swine	Fever:	ASF)

	 3.	ร�ค�สุกรที่เกษตรกรข�ยได้	ในปี	2563	

เพิ่มขึ้นจ�กป	ี 2562	 ร้อยละ	 8.05	 เนื่องจ�ก 

มคีว�มตอ้งก�รสกุรมีชวีติเพ่ิมขึน้ม�กจ�กประเทศ

เพื่อนบ้�น	 ส่งผลให้ร�ค�ที่เกษตรกรข�ยได้ 

ปรับตัวสูงขึ้น

	 1.	 ยุทธศ�สตร์ก�รผลิตสุกร	 ยกระดับ 

ก�รผลติสกุรของประเทศทัง้ระบบใหไ้ดม้�ตรฐ�น

ตัง้แตพ่ฒัน�ฟ�ร์ม	จัดก�รมลภ�วะควบคุมป้องกนั

โรคระบ�ดสตัว	์พฒัน�โรงฆ�่-ชำ�แหละ	ก�รขนสง่	

สถ�นทีจ่ำ�หน�่ย	ตรวจรบัรองคณุภ�พอ�ห�รสตัว	์ 

โรงง�นแปรรปูและสถ�นทีจ่ำ�หน�่ยให้ถกูสขุลกัษณะ	

เพือ่ผลิตเนือ้สกุรและผลติภัณฑส์ะอ�ด	ปลอดภยั

สำ�หรับผู้บริโภค

	 2.	 ม�ตรก�รรับมือโรคอหิว�ต์แอฟริก� 

ในสุกร	 (Africa	Swine	Fever:	ASF)	 	ที่ผ�่น

ม�เกิดก�รระบ�ดของโรค	 ASF	 ในจีน	 ทำ�ให้ 

กรมปศุสัตว์ออกม�ตรก�รเฝ้�ระวังก�รระบ�ด

ของโรค	ASF	อย่�งเข้มงวด	



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวท่ี่เลี้ยง (ตัว)

>5,000,000

1,000,001-5,000,000

500,001-1,000,000

≤ 500,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่เนื้อของประเทศไทย

ลพบุรี		ก�ญจนบุรี		

นครร�ชสีม�		ชลบุรี		

บุรีรัมย์

ปริมาณการผลิตรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2563

8.47	 8.59	 7.72	 8.57	 8.07	 8.46	 8.24	 8.36	 8.30	 8.34	 8.39	 8.49



ไก่เนื้อระยะเวลาการเลี้ยง 40-50 วัน

 1. จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า	 5,808	 5,894	 5,960

 (ครัวเรือน)

 2.  จำานวนไก่เนื้อ ณ ต้นปี (ล้านตัว)	 304.08	 313.40	 327.05

 3. ปริมาณการผลิต (ล้านตัว)	 1,503.35	 1,538.50	 1,609.50

 4. ปริมาณเนื้อไก่ (ล้านตัน) 2.26	 2.34	 2.45

 5. นำ้าหนักเฉลี่ย (กก./ตัว)	 2.39	 2.42	 2.42

 6. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนเปิด  32.13	 31.84	 32.13

 (บาท/กก.) 

 7. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด	 33.13	 33.10	 33.87

 (บาท/กก.) 

 8. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)	 34.40	 36.85	 35.44

 9. ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนเปิด  2.27	 5.01	 3.31

 (บาท/กก.) 

 10. ผลตอบแทนสุทธิระบบโรงเรือนปิด  1.27	 3.75	 1.57

 (บาท/กก.) 

 11. มาตรฐาน             

						11.1	 ฟ�ร์มไก่เนื้อ:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่เนื้อ	 

	 	 มกษ.6901-2552	 	 	

	 		 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มไก่พันธุ	์

	 	 มกษ.6903-2552	 	 	

						11.2	 เนื้อไก่:		ม�ตรฐ�นเนื้อไก่	มกษ.6700-2548

	 11.3	 	โรงฆ�่สัตว์ปีก:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงฆ่�สัตว์ปีก	

	 	 มกษ.9008-2549	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 11.30	 11.83	 11.95

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 7.43	 7.63	 7.53

 3. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 	 1.42	 1.44	 1.55

 4. ส่งออก 2/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 839,482	 902,482	 895,360

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 96,278	 100,398	 103,891

	 4.1	 ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

												ปริม�ณ	(ตัน)	 	225,636		 	279,050		 	349,169	

												มูลค่�	(ล้�นบ�ท)		 	20,176		 	22,382		 	28,332	

			 4.2	 ไก่แปรรูป	 	 	

												ปริม�ณ	(ตัน)	 532,734	 560,432	 546,192

												มูลค่�	(ล้�นบ�ท)				 76,102	 78,016	 75,558

 5. ราคาส่งออก  (บาท/กก.) 2/   

	 5.1	ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง	 89.42	 80.21	 75.93

	 5.2	ไก่แปรรูป	 142.85	 139.21	 138.34

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ ญี่ปุ่น	สหร�ชอ�ณ�จักร	จีน	อ�เซียน	

	 	 	 สหภ�พยุโรป			

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 บร�ซิล	สหรัฐอเมริก�		 	

ที่มา : 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�		2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร      

หมายเหตุ:		 1.	ก�รผลิต	ข้อ	1,3-5	ปี	2563		ข้อมูลเบื้องต้น	

	 2.	อัตร�แปลง	ไก่เนื้อมีชีวิต	1	ตัว	นำ้�หนัก	2	กก.	เป็นซ�กไก่เนื้อชำ�แหละบริโภคได้	=	1.26	กก.      

 

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปริม�ณก�รผลิต	 ปี	 2563	 เพิ่มขึ้นจ�ก 

ป	ี2562	เนือ่งจ�กเกษตรกรขย�ยปริม�ณก�รผลิต

ต�มคว�มตอ้งก�รบริโภคในประเทศทีเ่พิม่ม�กขึน้ 

ต�มจำ�นวนประช�กร	 และตล�ดต่�งประเทศ 

ทีข่ย�ยตวัเพิม่ขึน้ทัง้ในญีปุ่น่	สหภ�พยโุรป	เและ

อ�เซียน	 รวมถึงก�รส่งออกไปยังประเทศจีน 

ที่มีคว�มต้องก�รนำ�เข้�เนื้อไก่ของไทยเพิ่มขึ้น 

จ�กเดิม	เพือ่ทดแทนเนือ้สกุรในประเทศทีล่ดลง 

จ�กก�รระบ�ดของโรคอหิว�ต์แอฟริก�ในสุกร	

จึงเป็นโอก�สที่ไทยจะส�ม�รถส่งออกเนื้อไก่

ได้เพิ่มขึ้น	 และส่งผลให้มีคว�มต้องก�รผลิต

ไก่เนื้อเพิ่มขึ้น

	 1.	คว�มต้องก�รบริโภคไก่เนื้อ	ปี	2563	เพิ่มขึ้น

จ�กปี	2562	ต�มจำ�นวนประช�กรทีข่ย�ยตัวเพิม่ขึน้	

และเนือ้ไกย่งัเปน็อ�ห�รทีน่ยิมบรโิภค	รวมทัง้มรี�ค�

ถูกกว่�เนื้อสัตว์ชนิดอื่น	

	 2.	ก�รสง่ออกเนือ้ไกข่องไทย	ป	ี2563	เพิม่ขึน้จ�ก

ปี	2562	ต�มคว�มต้องก�รบริโภคของประเทศคู่ค้� 

ท่ีขย�ยตัวเพ่ิมขึ้น	 โดยเฉพ�ะปริม�ณก�รส่งออก 

ไกส่ดแชแ่ขง็ไปจนียงัเพิม่ข้ึนจ�กปี	2562	รอ้ยละ	49.84	

เนื่องจ�กคว�มต้องก�รบริโภคเนื้อไก่เพื่อทดแทน 

เนื้อสุกรจ�กก�รระบ�ดของโรคอหิว�ต์แอฟริก� 

ในสุกร	(African	Swine	Fever:	ASF)	ในจีน

	 3.	ร�ค�ไก่เนื้อที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ย	ปี	2563	

ลดลงจ�กปี	 2562	 เน่ืองจ�กปริม�ณไก่เนื้อออก 

สู่ตล�ดม�ก

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดจ้ดัทำ�ยทุธศ�สตร์

ไก่เนื้อ	 เพื่อใช้เป็นกรอบในก�รพัฒน�และเพิ่มขีด 

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันกับต่�งประเทศ	ประกอบด้วย

				1.	ก�รลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต	

				2.	ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รผลิต	

				3.	ก�รเพิ่มศักยภ�พก�รตล�ด	

				4.	ก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค	

				5.	ก�รสร้�งนวัตกรรมใหม	่	



ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>1,000,000

500,001-1,000,000

100,001-500,000

≤ 100,000
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ภาพแสดงแหล่งผลิตไก่ไข่ของประเทศไทย

ฉะเชิงเทร�		นครน�ยก

ชลบุรี	นครปฐม	

สุพรรณบุรี

ปริมาณการผลิตไข่ไก่รายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

ปี 2563

7.99	 7.80	 7.87	 7.97	 8.24	 8.21	 8.55	 8.69	 8.50	 8.71	 8.65	 8.82						



ไก่ไข่-ไข่ไก่ช่วงอายุการให้ไข่ 18-78 สัปดาห์ 

 1. จำานวนครัวเรือนเป็นการค้า  4,320	 4,300	 4,384

 (ครัวเรือน) 

 2. จำานวนไก่ไข่ ณ ต้นปี (ล้านตัว)	 56.56	 55.96	 55.60

 3. ปริมาณการผลิตไข่ไก่  15,135.03	 15,018.74	 15,079.95

 (ล้านฟอง) 

 4. ต้นทุนการผลิตระบบโรงเรือนปิด	 2.86	 2.63	 2.58

 (บาท/ฟอง)

 5. ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้  2.64	 2.78	 2.86

 (บาท/ฟอง) 

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ฟอง)	 -0.22	 0.15	 0.28

 7. มาตรฐาน   

	 7.1	ฟ�ร์มไก่ไข่:		ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

	 	 สำ�หรับฟ�ร์มไก่ไข่	มกษ.6909-2553   

	 7.2	ไข่ไก่:		ม�ตรฐ�นไข่ไก่:	มกษ.	6702-2553	 	 	

1. ใช้ในประเทศ (ล้านฟอง) 	 	14,833.78			14,747.94			14,857.04	

2. ส่งออก 1/   

	 ปริม�ณ	(ล้�นฟอง)	 	301.25		 	270.80		 	222.91	

	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)		 	997.04		 	750.73		 	666.96	

3. ราคาส่งออก  (บาท/ฟอง) 1/ 	3.31		 	2.77		 	2.99	

4. คู่ค้าที่สำาคัญ	 ฮ่องกง			สิงคโปร์			 	  

5. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน		สหรัฐอเมริก�	 	

   

ที่มา:   	1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	 

หมายเหตุ: 	ก�รผลิต	ข้อ	1	และ	3	ปี	2563			ข้อมูลเบื้องต้น	

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ปริม�ณก�รผลิตไข่ไก่	 ปี	 2563	 ใกล้เคียง 

กับปีที่ผ่�นม�	 เนื่องจ�กจำ�นวนไก่ไข่ยืนกรง 

ในระบบใกล้เคียงกับปีท่ีผ่�นม�	 เป็นผลม�จ�ก

คณะกรรมก�รนโยบ�ยพฒัน�ไก่ไขแ่ละผลติภัณฑ์ 

ที่กำ�หนดให้มีก�รนำ�เข�้ปู่-ย�่พันธุ์	 (GP)	 จำ�นวน	 

3,800	ตวั	และ	พอ่-แมพ่นัธุ	์(PS)	จำ�นวน	460,000	ตวั	 

เท่�กับปีที่ผ่�นม�	 เพื่อรักษ�เสถียรภ�พร�ค� 

ไข่ไก่	 เกษตรกรจึงไม่ได้เพิ่มปริม�ณก�รเล้ียง	 

ส่งผลให้ปริม�ณไข่ไก่ในปีนี้ใกล้เคียงกับ 

ปีที่ผ่�นม�

	 1.	 ร�ค�ไข่ไก่ที่เกษตรกรข�ยได้	 ปี	 2563	 

เพิ่มขึ้นจ�กปี	 2562	 เน่ืองจ�กกรมปศุสัตว์ 

มีก�รควบคุมปริม�ณแม่ไก่ไข่ยืนกรง	 ทำ�ให้ร�ค�

มีเสถียรภ�พ	

	 2.	 ก�รส่งออกปี	 2563	 ลดลงจ�กปี	 2562	

เนื่องจ�กในปี	 2562	 มีก�รผลักดันก�รส่งออก 

เพื่อระบ�ยผลผลิตในประเทศ

มาตรการปรบัสมดลุ Demand และ Supply ดงันี้

	 1.	ม�ตรก�รจดัทำ�แผนก�รนำ�เข�้ปู-่ย่�พนัธุ	์(GP)	

และพ่อ-แม่พันธุ์	 (PS)	 เพื่อใช้กำ�กับดูแลก�รนำ�เข้� 

และก�รเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์	 และรักษ�ระดับปริม�ณ 

แม่ไก่ยืนกรงในระบบให้มีปริม�ณท่ีเหม�ะสม	 

ในปี	 2563	 Egg	 Board	 มีมติเห็นชอบแผน 

ก�รนำ�เข�้	GP	จำ�นวน	3,800	ตัว	และ	PS	จำ�นวน	

460,000	ตัว	

	 2.	ม�ตรก�รรักษ�เสถียรภ�พร�ค�ไข่ไก่	 

ปี	2563	

	 	 2.1	 ผลกัดนัก�รสง่ออกไขไ่ก	่เป�้หม�ย	200.57	

ล้�นฟอง

	 	 2.2	 ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอ�ยุ	 75	 สัปด�ห์	 

ในฟ�รม์ไกไ่ขท่ีม่ขีน�ดก�รเลีย้งต้ังแต	่100,000	ตวัข้ึนไป

	 3.	ก�รรณรงค์เพื่อกระตุ้นก�รบริโภคไข่ไก่ 

ภ�ยในประเทศอย�่งตอ่เนือ่ง	เพ่ือสง่เสรมิใหค้นไทย 

เพ่ิมก�รบริโภคไข่ไก่เป็น	 300	 ฟอง/คน/ปี   

และสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนจดัอ�ห�รกล�งวนัโดยมไีข่ไก ่

เป็นส่วนประกอบ	 3	 ฟอง/สัปด�ห์	 เพื่อส่งเสริม 

ให้เด็กวัยเรียนของไทยได้บริโภคไข่ไก่เพิ่มม�กขึ้น	



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>100,000

50,001-100,000

10,001-50,000

≤ 10,000

78

ภาพแสดงแหล่งผลิตโคเนื้อของประเทศไทย

แหล่งผลิต 5 อันดับแรก 

นครร�ชสีม�		ศรีสะเกษ		สุรินทร์	

นครศรีธรรมร�ช		อุบลร�ชธ�นี



โคเนื้อ

ที่มา: 1/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	(ล�้นตันนำ้�หนักซ�ก)		
 2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร 
หมายเหตุ: 1.	 ก�รผลิต	ข้อ	1-3	ปี	2563	ข้อมูลเบื้องต้น						 	 	 	
		 2.	 อัตร�แปลง	โคเนื้อ	1	ตัว	นำ้�หนัก	350	กก.	เป็นเนื้อโคชำ�แหละ	=	168	กก.	
	 	 หรือประม�ณร้อยละ	48	 	 	

ระยะเวลาเลี้ยง: 3 ปีขึ้นไป    

 1. จำานวนครัวเรือน  (ครัวเรือน)	 746,388	 783,636	 799,302

 2. จำานวนโคเนื้อ ณ ต้นปี (ตัว)	 4,915,107	 5,256,457	 5,610,157

 3. ปริมาณการผลิต (ตัว)	 1,222,646	 1,192,538	 1,268,530

 4. ต้นทุนการผลิตโคขุนลูกผสม 	 89.19	 88.15	 91.51

 พันธุ์บราห์มัน

     เฉลี่ยขน�ดนำ้�หนัก	350-450	กก.	

	 (บ�ท/กก.)	   

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้  

 (บาท/กก.)   

	 5.1	โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 95.64	 95.56	 96.52

	 5.2	โคเนื้อขน�ดกล�งเฉลี่ยขน�ด	 90.09	 89.02	 93.37

	 	 350	กก.	 	 	

 6. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)   

	 โคขุนลูกผสมพันธุ์บร�ห์มัน	 6.45	 7.41	 5.01

 7. มาตรฐาน   

					7.1	ฟ�ร์มโคเนื้อ:	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

	 	 	 สำ�หรับฟ�ร์มโคเนื้อ	มกษ.6400-2555   

					7.2	เนื้อโค:		 ม�ตรฐ�นเนื้อโค	มกษ.6001-2547	 	 	

					7.3	โรงฆ่�สัตว์:		 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี

	 	 	 สำ�หรับโรงฆ่�สัตว์	มกษ.9004-2547   

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 10.56	 11.02	 10.44

 2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัว)	 1.26	 1.26	 1.26

 3. นำาเข้า 2/   

	 3.1	โคมีชีวิต		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัว)	 136,959	 87,714	 62,605

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,058.15	 1,351.29	 1,144.33

	 3.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 13,067	 13,588	 19,506

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 2,752.18	 2,726.58	 3,373.55

 4. ส่งออก 2/   

	 4.1	 โคมีชีวิต		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัว)	 252,001	 318,904	 304,367

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	4,103.20		 	5,840.72		 	5,409.01	

	 4.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์		 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	96.21		 	84.26		 	321.63	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	45.18		 	29.72		 	32.87	

 5. ราคานำาเข้า 2/   

	 5.1	 โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)		 15,027.49	 15,405.64	 18,278.57

	 5.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 210.62	 200.66	 172.95

	 	 (บ�ท/กก.)

 6. ราคาส่งออก 2/   

	 6.1	โคมีชีวิต	(บ�ท/ตัว)	 16,282.48	 18,314.98	 17,771.34

	 6.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์	(บ�ท/กก.)	 469.60	 352.72	 102.18

 7. คู่ค้าที่สำาคัญ    

	 7.1	 โคมีชีวิต	 ม�เลเซีย	สปป.ล�ว	 	

	 7.2	 เนื้อและผลิตภัณฑ์	 สปป.ล�ว	ฮ่องกง	ญี่ปุ่น	กัมพูช�	 	

 8. คู่แข่งที่สำาคัญ    

	 8.1	โคมีชีวิต	 เมียนม�	สปป.ล�ว	กัมพูช�	 	

	 8.2	เนื้อและผลิตภัณฑ์	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�		

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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 การผลิต การตลาด มาตรการ
								ปริม�ณก�รผลติป	ี2563	เพิม่ข้ึนจ�ก 

ปี	 2562	 เน่ืองจ�กภ�ครัฐส่งเสริมให้

เกษตรกรเลี้ยงโคขุนเพื่อเป็นอ�ชีพหลัก 

เพ่ิมข้ึน	 โดยสนับสนุนให้เกษตรกร 

รวมกลุ่มก�รเลีย้งและถ�่ยทอดเทคโนโลยี 

ก�รเล้ียงอย่�งต่อเน่ือง	เช่น	ก�รคัดเลือกแม่พันธ์ุ	 

ก�รผสมเทียม	 เป็นต้น	 ประกอบกับ

ประช�กรบรโิภคโคเนือ้ม�กข้ึน	และร�ค�

ทีเ่กษตรกรข�ยไดอ้ยูใ่นเกณฑด์	ีจงึจงูใจ 

ใหเ้กษตรกรผู้เลีย้งโคเนือ้เพิม่ขึน้	ตลอดจน 

ก�รดูแลเอ�ใจใส่ดี	 ทำ�ให้ประสิทธิภ�พ

ก�รผลิตด	ีมีม�ตรฐ�นม�กขึ้น	ส่งผลให้

ปริม�ณก�รผลิตเพิ่มขึ้น

										ปี	2563	มีปริม�ณก�รบริโภคโคเนื้อ	1.26		 

ล้�นตัว	หรือคดิเปน็เนือ้โค		212.018	พนัตัน	ซ่ึงเพ่ิมขึน้ 

เล็กน้อยจ�กปี	 2562	 ร้อยละ	 0.08	 คว�มต้องก�ร 

ของตล�ดภ�ยในประเทศมแีนวโนม้เพิม่ขึน้	โดยตล�ดยงัคง 

นิยมบริโภคเนื้อโคแบบช�บ	ูหรือปิ้งย่�ง	สำ�หรับร�ค�

โคมีชีวิตที่เกษตรกรข�ยได้	ปี	2563	เฉลี่ยกิโลกรัมละ	

93.37		บ�ท	เพิม่ขึน้จ�กป	ี2562	ซึง่มรี�ค�กิโลกรมัละ	 

89.02	บ�ท	รอ้ยละ	4.88	เน่ืองจ�กยงัคงมคีว�มตอ้งก�ร 

บริโภคอย่�งต่อเนื่อง	 ทั้งจ�กตล�ดในประเทศและ

ต่�งประเทศ

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดด้ำ�เนนิก�รจดัทำ�ยทุธศ�สตร์

ก�รพัฒน�โคเนื้อ	ปี	2561-2565	โดยมี	3	ด้�น	ดังนี	้		 	 	 		

	 1.	ก�รรักษ�ตล�ดเนื้อโคไทย	 	 	

แนวท�ง:	 ก�รสกัดกั้นก�รนำ�เข้�เนื้อโคผิดกฎหม�ย	 สกัดกั้น	 

ก�รใช้ส�รเร่งเนื้อแดง	ก�รสร้�งคุณภ�พชีวิต	 	

	 2.	กระตุ้นก�รเพิ่มประช�กรโคเนื้อ	 	 	

แนวท�ง:	 ก�รเพิ่มปริม�ณโคเนื้อทั้งระบบ	 เพิ่มประสิทธิภ�พ	

และลดต้นทุนก�รผลิตโคขุน	 สร้�งคว�มมั่นคงในอ�ชีพ	   	 

สร้�งมูลค่�เพิ่มตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต	 	 	

	 3.	ก�รบริห�รจัดก�รพืชอ�ห�รและอ�ห�รสัตว์สำ�หรับโคเน้ือ		

แนวท�ง:	 ปฏิรูประบบก�รผลิต	 ก�รเก็บเกี่ยว	 ก�รแปรรูป		 

และถนอมรกัษ�พืชอ�ห�รสตัวแ์ละเศษเหลอืจ�กอตุส�หกรรมเกษตร 

เชิงพ�ณิชย์	 ใช้ประโยชน์นวัตกรรมอ�ห�รสัตว์และระบบก�ร

จัดก�รให้อ�ห�รโคเนื้อ



จำานวนตัวที่เลี้ยง (ตัว)

>20,000

5,001-20,000

1,001-5,000

≤ 1,000

ไม่มีก�รเลี้ยง
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สระบุร	ี	นครร�ชสีม�	

ลพบุรี		เชียงใหม่		ร�ชบุรี

ภาพแสดงแหล่งผลิตโคนมของประเทศไทย

ช่วงเดือนที่มีปริม�ณก�รผลิต

ปริมาณการผลิตนำ้านมดิบรายเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

หน่วย: ร้อยละ

ปี 2560 แหล่งผลิต 
5 อันดับแรก

	9.08	 8.52	 8.12	 7.83	 7.93	 7.92	 7.83	 7.70	 7.96	 8.63	 9.11	 9.37



 

โคนม-นำ้านมดิบระยะเวลาเลี้ยงและเริ่มให้นำ้านมอายุ 2.5 ปี

1. จำานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)	 20,242	 20,598	 21,143

2. จำานวนโคนม ณ ต้นปี (ตัว)	 671,535	 696,325	 724,901

3. จำานวนแม่โครีดนมเฉลี่ยในรอบปี (ตัว)	 297,147	 307,875	 312,961

4. ปริมาณนำ้านมดิบ (ตัน)	 1,279,900	 1,318,151	 1,342,181

	 (กก./ตัว/วัน)	 	 	 11.80	 11.73	 11.75

5. ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.)	 14.31	 14.21	 14.70

6. ราคานำ้านมดิบที่เกษตรกรขายได ้ 18.21	 18.30	 18.16

 (บาท/กก.)

7. ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.)	 3.90	 4.09	 3.46

8. มาตรฐาน   

	 8.1	 ฟ�ร์มโคนม:	 ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดีสำ�หรับฟ�ร์มโคนม	

	 	 	 มกษ.6402-2552	 	 	

					8.2	นำ้�นมโคดิบ:	 ม�ตรฐ�นนำ้�นมโคดิบ	มกษ.6003-2553	 	 	

	 8.3	 นมสด:	 ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมนมสด	มกษ.738-2547	 	

 

 1. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 1,279,900	 1,318,151	 1,342,181

 2. นำาเข้านมและผลิตภัณฑ์ 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 250,405	 259,259	 252,330

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 20,340	 20,532	 21,099

 3. ส่งออกนมและผลิตภัณฑ์ 1/   

	 ปริม�ณ	(ตัน)	 310,286	 317,529	 ..

	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 10,977	 11,983	 13,009

 4. ราคาส่งออก (บาท/ตัน) 1/   

					4.1	บัตเตอร์มิลค์	นมเปรี้ยว	 34,459	 32,770	 29,959

										โยเกิร์ต	รวมทั้งนม

	 	 และครีมที่หมักให้เปรี้ยว	 	 	

				4.2	 นมยูเอชทีปรุงกลิ่น	รส	 27,221	 35,259	 ..

				4.3	 นมและครีมที่ไม่เติมนำ้�ต�ล	 50,304	 45,403	 43,213

										หรือส�รทำ�ให้หว�นอื่น   

			4.4	 ผลิตภัณฑ์นมอื่น	ๆ	 55,094	 54,630	 66,477

5. คู่ค้าที่สำาคัญ 

	 นำ�เข้�	 นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริก�	ออสเตรเลีย		 	

	 ส่งออก	 กัมพูช�	ฟิลิปปินส	์สิงคโปร	์		

ที่มา : 1/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร	  
หมายเหตุ:		ก�รผลิต	ข้อ	1-4	ปี	2561-2563	ข้อมูลเบื้องต้น	 	
	 	..		ข้อมูลไม่สมเหตุสมผล/ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เข้�ข่�ย	  

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563
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การผลิต การตลาด มาตรการ

						ปริม�ณก�รผลิตนำ้�นมดิบ	ปี	2563	เพิ่มขึ้น

จ�กปี	 2562	 เน่ืองจ�กจำ�นวนแม่โครีดนม	 และ

อัตร�ก�รให้นำ้�นมดิบต่อตัวของแม่โครีดเฉลี่ย 

ในรอบปีเพิ่มขึ้น	 อีกทั้งก�รเลี้ยงโคนมในปัจจุบัน 

มกี�รบรหิ�รจดัก�รฟ�รม์ท่ีเป็นระบบต�มม�ตรฐ�น

ฟ�ร์มที่ดีและมีประสิทธิภ�พในก�รเลี้ยง	ประกอบ

กับนโยบ�ยของรัฐบ�ลที่เน้นก�รพัฒน�คุณภ�พ 

นำ้�นมดิบให้ได้ม�ตรฐ�นและปลอดภัยสำ�หรับ 

ผู้บริโภคจึงส่งผลให้นำ้�นมดิบมีปริม�ณเพิ่มขึ้น

	 ก�รส่งออก-ก�รนำ�เข�้ผลิตภัณฑน์ม	มปีริม�ณ

และมลูค�่เพิม่ขึน้	เนือ่งจ�กผูป้ระกอบก�รในตล�ด 

นมพ�ณิชย์มีก�รผลิตเพ่ิมข้ึน	 ปี	 2563	 ร�ค� 

นำ้�นมดิบที่เกษตรกรข�ยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ		

18.16	บ�ท		ลดลงจ�ก	18.30	บ�ท	ของป	ี2562	 

ร้อยละ	 0.77	 ร�ค�กล�งรับซื้อนำ้�นมดิบหน้�

ศูนย์รวบรวมนำ้�นมดิบ	กิโลกรัมละ	17.50	บ�ท	 

ส่วนร�ค�กล�งรับซื้อนำ้�นมดิบหน้�โรงง�น	

กิโลกรัมละ	19.00	บ�ท	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�	 

(ร่�ง)	 แผนปฏิบัติก�รด้�นโคนมและผลิตภัณฑ์นม	 

ระยะที่	1	พ.ศ.	2564	-	2570	ประกอบด้วย	

	 1.	 ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคนมและองค์กรโคนม	

	 2.	 ก�รพัฒน�ก�รผลิตนำ้�นมโคและอุตส�หกรรม

โคนม		ให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล	

	 3.	 ก�รสง่เสรมิก�รบริโภคนมและพัฒน�ผลติภณัฑน์ม	 

เพื่อก�รแข่งขันระดับน�น�ช�ติ

	 4.	 ก�รพฒัน�ระบบฐ�นข้อมูลและก�รใชป้ระโยชน์

	 5.	 ก�รวิจัยและพัฒน�องค์คว�มรู้ก�รเลี้ยงโคนม 

ให้กับเกษตรกร	



สถานการณ์การผลิตประมง

 กุ้งขาวแวนนาไม	ผลผลิตลดลง	เนื่องจ�กเกษตรกรประสบปัญห�ก�รระบ�ดของ

โรคกุง้		ประกอบกับสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน�	2019	(COVID-19)	

ทำ�ให้คว�มต้องก�รของตล�ดทั้งในประเทศและต่�งประเทศลดลง	 ซ่ึงส่งผลให้เกษตรกร

บ�งร�ยลดจำ�นวนบ่อเลี้ยงหรือชะลอก�รปล่อยลูกกุ้ง	หรือปล่อยลูกกุ้งในอัตร�ที่ลดลง

 กุ้งกุลาดำา	 ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 เนื่องจ�กเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งข�วแวนน�ไมในบ�งพื้นที่

ปรับเปลี่ยนม�เลี้ยงกุ้งกุล�ดำ�	 เพร�ะคว�มต้องก�รของตล�ดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�ง 

ต่อเนื่อง	ทั้งตล�ดภ�ยในประเทศและตล�ดต่�งประเทศ

 ผลผลิตทูน่า	(ปล�โอดำ�	และปล�โอล�ย)	จ�กก�รประมงทะเลที่ขึ้นท�่ในประเทศ	

ปี	2563	มีปริม�ณ	48,590	ตัน	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	2562	ร้อยละ	5.00	ซึ่งวัตถุดิบที่ผลิตได้

ในประเทศ	มีเพียงร้อยละ	6.11	ของอุตส�หกรรมแปรรูปทูน�่เพื่อส่งออก	จึงต้องนำ�เข้�

วัตถุดิบจ�กต่�งประเทศ	ร้อยละ	93.89

 ผลผลิตปลาป่นปี 2563 	มีปริม�ณ	0.36	ล้�นตัน	 เพิ่มขึ้นจ�กปี	2562	แม้ไทย 

จะได้รับอิทธิพลของพ�ยุฤดูร้อนทำ�ให้สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน	 เรือประมงอวนล�กและ 

อวนล้อมไม่ส�ม�รถทำ�ก�รประมงได้ต�มปกติ	 ส่งผลต่อปริม�ณปล�เป็ดท่ีได้จ�กก�ร 

จับลดลง	 แต่ปล�ป่นที่ผลิตจ�กผลพลอยได้จ�กโรงง�นแปรรูปสัตว์นำ้�มีปริม�ณเพิ่มขึ้น

ทดแทนปริม�ณปล�เป็ดที่ได้จ�กก�รจับ
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ประมง



ภาพแสดงแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
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เนื้อที่เพาะเลี้ยง (ไร่)

>12,000

8,001-12,000

4,001-8,000

≤ 4,000

ไม่มีเนื้อที่เพ�ะเลี้ยง

แหล่งเพาะเลี้ยง 5 อันดับแรก

ฉะเชิงเทร�		จันทบุรี		สุร�ษฎร์ธ�นี	

นครศรีธรรมร�ช	ประจวบคีรีขันธ์



 
การผลิต การค้า

ที่มา:  1/	องค์ก�รอ�ห�รและก�รเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ		2/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรโดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร    
หมายเหตุ: 1.	 ก�รผลิต	ข้อมูล	1-3	ปี	2563	ข้อมูลพย�กรณ์	ณ	เดือนธันว�คม	2563	 2.		*	ตัวเลขประม�ณก�ร	โดยสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
	 3.	 	**	ข้อมูล	ทบ.1	กรมประมงใช้จำ�นวนฟ�ร์มเนื่องจ�ก	1	ครัวเรือนส�ม�รถจดทะเบียนได้ม�กกว่�	1	ฟ�ร์ม
	 4.	 ***	กุ้งสดทั้งเปลือก	 	

 
 
 

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 3-4 เดือน   

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563 

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563 

 1. จำานวนครัวเรือน (ฟาร์ม)**	 23,243	 24,807	 25,151

 2. เนื้อที่เลี้ยง (ไร่)	 234,116	 235,054	 235,428

						กุ้งข�วแวนน�ไม		 223,404	 223,644	 223,833

						กุ้งกุล�ดำ�		 	10,712		 	11,410		 	11,595	

 3. ผลผลิต (ตัน)	 370,205	 379,742	 373,739

						กุ้งข�วแวนน�ไม		 356,359	 364,166	 358,023

						กุ้งกุล�ดำ�		 	13,846		 	15,576		 	15,716	

 4. ต้นทุนการผลิต กุ้งขาวแวนนาไม (บาท/กก.)  119.51		 	118.20		 	115.51	

 5. ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)   

	 กุ้งข�วแวนน�ไม	ขน�ด		70	ตัว/กก.	 151.25		 	144.25		 	140.08	

 6. ผลตอบแทนสุทธิกุ้งขาวแวนนาไม 	 	31.74		 	26.05		 	24.57	

					ขน�ด		70	ตัว/กก.	(บ�ท/กก.)	 	 	

 7. มาตรฐาน   

	 7.1	ระเบียบกรมประมงว�่ด้วยก�รออกใบรับรองฟ�ร์มเพ�ะเลี้ยงกุ้ง

	 	 ต�มม�ตรฐ�น	Code	of	Conduct		ปี	2545	 	 	

	 7.2	ระเบียบกรมประมงว�่ด้วยก�รออกใบรับรองก�รผลิตกุ้งทะเล

	 	 ต�มม�ตรฐ�น		GAP	พ.ศ.	2546	 	 	

	 7.3	ม�ตรฐ�นสินค�้เกษตร	มกษ.	7422-2553		มกษ.	7401-2557		

	 	 มกษ.	7432-2558	มกษ.	9000-2552	 	 	

	 	 เล่ม	1			สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ	                 

	 	 (มกอช.)	ว่�ด้วยเรื่องก�รปฏิบัติท�งก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ที่ดีสำ�หรับฟ�ร์ม 

	 	 เลี้ยงกุ้งทะเล	 	 	

	 7.4	ม�ตรฐ�นส�กล	Best	Aquaculture	Practice	(BAP)	 	

 1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 1/	 3.25	 3.17	 2.71*

 2. ส่วนแบ่งการตลาดโลก (%)	 5.69	 5.55	 6.28*

 3. ใช้ในประเทศ (ตัน)	 50,000	 55,000	 50,000

 4. ส่งออก 2/   

	 4.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	 	 	

				 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	113,688		 	108,670		 	85,565	

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	32,730		 	29,313		 	22,630	

	 4.2	 กุ้งแปรรูป	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	71,664		 	67,811		 	63,926	

	 	 มูลค�่	(ล้�นบ�ท)	 	25,572		 	22,409		 	21,836	

 5. ราคาส่งออก (บาท/กก.)2/   

	 5.1	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง		 288	 270	 264

	 5.2	กุ้งแปรรูป										 357	 330	 342

 6. คู่ค้าที่สำาคัญ   

	 6.1	 กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง							 จีน	สหรัฐอเมริก�	เมียนม�	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง

	 6.2	 กุ้งแปรรูป	 สหรัฐอเมริก�	ญี่ปุ่น	เก�หลีใต	้แคน�ด�		 	

	 	 	 ออสเตรเลีย	 	

 7. คู่แข่งที่สำาคัญ	 จีน	อินโดนีเซีย	เวียดน�ม	อินเดีย

	 	 	 	เอกว�ดอร์

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 1.	คว�มต้องก�รบรโิภคกุง้ภ�ยในประเทศป	ี2563	

มีปริม�ณลดลง	 จ�กปี	 2562	 เน่ืองจ�กระบ�ดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	 2019	 (COVID-19)	 ทำ�ให้

รฐับ�ลมกี�รประก�ศ	Lock	down	ประกอบกับจำ�นวน

นักท่องเที่ยวจ�กต่�งประเทศท่ีลดลง	 ทำ�ให้คว�ม

ตอ้งก�รบริโภคกุง้ทัง้ในประเทศและต่�งประเทศลดลง

	 2.	ก�รส่งออกกุ้งในปี	2563	ลดลงร้อยละ	3.41	

เมื่อเทียบกับปี	 2562	 เนื่องจ�กคว�มต้องก�รกุ้งใน

ตล�ดโลกที่ลดลงจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�	 2019	 (COVID-19)			

นอกจ�กนี้ประเทศผู้ผลิตกุ้งมีก�รแข่งขันด้�นร�ค�

รนุแรงม�กขึน้	โดยปรบัร�ค�ข�ยลดลงจ�กปทีีผ่�่นม�	 

ประกอบกับก�รแข็งค่�ของเงินบ�ทท่ีเพิ่มขึ้น	 ทำ�ให้

ผูป้ระกอบก�รสง่ออกไมส่�ม�รถแขง่ขนัด�้นร�ค�ได	้

	 1.	 กรมประมงไดต้รวจเฝ�้ระวงัโรคและส�รตกค�้งในก�รเพ�ะเลีย้ง 

กุ้งทะเลและตรวจรับรองสถ�นะปลอดโรคในลูกกุ้งทะเลระยะ	 

โพสต์ล�ว�แบบ	 lot	 by	 lot	 ให้กับโรงเพ�ะฟักและโรงอนุบ�ล	 

เพือ่ใหเ้กษตรกรเปน็ขอ้มลูในก�รตดัสนิใจเลอืกซือ้ลกูพนัธุ	์กุง้ปลอดเชือ้

	 2.	 โครงก�รเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถด�้นก�รผลิตและก�รตล�ด	กุง้ทะเล

เพื่อก�รบริโภคภ�ยใน	 ประเทศ	 ปี	 2561	 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	 4	 ปี	 

(ปี	2561	–	2564)		โดยให้กรมประมงดำ�เนินก�รกิจกรรมโครงก�รดังนี้

	 	 1)	 กิจกรรมก�รจัดห�ลูกพันธุ์กุ้งคุณภ�พเพ่ือเพิ่มศักยภ�พ	 

ก�รผลิตกุ้งทะเล	

	 	 2)	 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตกุ้งทะเล	 โดยขอรับ	 

ก�รสนบัสนนุสินเช่ือจ�กธน�ค�รเพ่ือก�รเกษตรและสหกรณก์�รเกษตร	(ธกส.)	

	 	 3)	 กิจกรรมเพิ่มศักยภ�พก�รบริห�รจัดก�รตล�ดบริโภค 

กุ้งทะเลในประเทศ	

	 4.	 ส่งเสริมก�รบริโภคในประเทศและต่�งประเทศอย่�งต่อเนื่อง

	 5.	 จัดตั้งคณะทำ�ง�นเฉพ�ะกิจพิจ�รณ�แนวท�งฟื้นฟูอุตส�หกรรม

กุ้งไทยหลังวิกฤตโควิด	 -19	 โดยมีคณะทำ�ง�นร่วมจ�กทุกภ�คส่วน	 

เพือ่แก้ไขปัญห�กุ้งท้ังระบบ		โดยไดเ้ร่งดำ�เนินโครงก�รสนับสนุนก�รตดิต้ัง	 

Solar	cell	ในบ่อกุ้งเพื่อลดต้นทุนค่�ไฟฟ�้

      

 กุง้ขาวแวนนาไม		เนือ้ทีเ่ลีย้งป	ี2563	เพิม่ขึน้

เลก็นอ้ย	เมือ่เทยีบกบัป	ี2562	เน่ืองจ�กเกษตรกร

มกี�รบรหิ�รจดัก�รฟ�ร์ม	และปรบัปรงุก�รเลีย้ง

โดยเพิม่จำ�นวนบอ่เล้ียง	แตป่ล่อยลูกพนัธุใ์นอตัร�ที่

ลดลงเพือ่ลดคว�มเสีย่งก�รเกดิโรค	เชน่	โรคข้ีข�ว	

ทีพ่บก�รระบ�ดในบ�งพืน้ท่ี	สง่ผลใหผ้ลผลติลดลง	

ประกอบกบัสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรน�	2019	(COVID-19)	ทำ�ให้เกษตรกร

ไมม่ัน่ใจสถ�นก�รณด์�้นร�ค�	เกษตรกรจงึชะลอ

ก�รเลีย้ง	หรอืบ�งสว่นปลอ่ยลกูกุง้ในอตัร�ท่ีลดลง

 กุ้งกุลาดำา	 	 เน้ือที่เลี้ยงปี	 2563	 เพิ่มขึ้น

เล็กน้อยจ�กปี	 2562	 เนื่องจ�กเกษตรกรผู้เลี้ยง 

กุ้งข�วแวนน�ไมในบ�งพื้นที่ปรับเปล่ียนม�เล้ียง 

กุง้กลุ�ดำ�	เพร�ะคว�มต้องก�รของตล�ดมีแนวโนม้

เพิม่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง	ท้ังตล�ดภ�ยในประเทศและ

ตล�ดต�่งประเทศ	โดยเฉพ�ะตล�ดจนีซึง่จ�กเดมิ

เปน็ก�รสง่ออกในรปูกุง้มชีวีติ	แตเ่นือ่งจ�กประสบ

ปัญห�ด้�นก�รขนส่งท�งอ�ก�ศทำ�ให้เปลี่ยนไป 

สง่ออกในรปูแบบกุง้ต้ม	ณ	ป�กบอ่	กุง้สด	แช่เยน็	แช่แข็ง	 

และกุง้ต้มแชแ่ขง็	สำ�หรบัภ�พรวมปรมิ�ณก�รผลติ

เพิ่มขึ้นต�มก�รเพิ่มขึ้นของเนื้อที่เลี้ยง

          85
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ภาพแสดงการนำาเข้า-ส่งออกปลาทูน่าของประเทศไทย

ปริมาณการนำาเข้าปลาทูน่า
หน่วย:ตัน



ที่มา:   	1/	สถิติก�รประมงแห่งประเทศไทย	2/	International	Trade	Centre	3/	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	โดยคว�มร่วมมือจ�กกรมศุลก�กร

หมายเหต: *	ประม�ณก�รโดยสำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร   
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ปลาทูน่า

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/	 3.91	 4.02	 4.10
2. ส่วนแบ่งตลาดโลก (%)	 13.73	 13.70	 14.13
3. ใช้ในประเทศ     
							3.1	ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	(ตัน)	 1,000	 1,000	 1,000
							3.2	ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	(ตัน)	 30,766	 30,800	 32,340
4. ผลผลิตในประเทศ 1/   
	 4.1	ปริม�ณปล�	(โอดำ�,	โอล�ย)	จ�กประมงทะเล		(ตัน)	 43,645	 46,277	 48,590*
	 4.2	มูลค่�		(ล้�นบ�ท)	 1,844		 	1,871		 1,995*
5. นำาเข้า3/   
	 ปริม�ณ	 (ตัน)	 	 803,713	 821,506	 785,193
	 มูลค่�		 (ล�้นบ�ท)	 46,972	 42,615	 38,867
	 5.1	 ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 792,563	 808,169	 780,297
	 	 มูลค่�	 (ล้�นบ�ท)	 45,249	 40,803	 38,309
	 5.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 11,150	 13,337	 4,896
	 	 มูลค่�	 (ล้�นบ�ท)	 1,723	 1,812	 558
6. ส่งออก3/ 

	 ปริม�ณ	 (ตัน)	 	 535,006	 547,175	 579,156
	 มูลค่�		 (ล�้นบ�ท)	 74,897	 69,092	 71,497
	 6.1	 ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 	 	 	
	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 22,243	 17,288	 20,287
	 	 มูลค่�		 (ล้�นบ�ท)	 2,262	 1,895	 1,550
	 6.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 	 	
	 	 ปริม�ณ		(ตัน)	 512,763	 529,887	 558,869
	 	 มูลค่�		 (ล้�นบ�ท)	 72,635	 67,197	 69,947
7.  ราคาส่งออก (บาท/ตัน)3/               
	 7.1	 ปล�ทูน่�สด	แช่เย็น	แช่เย็นจนแข็ง	 101,695	 109,614	 76,404
	 7.2	 ปล�ทูน่�บรรจุภ�ชนะอัดลม	 141,654	 126,814	 125,158
8. แหล่งนำาเข้าวัตถุดิบที่สำาคัญ	 	ไต้หวัน	เก�หลีใต้	ไมโครนีเซีย	อ�เซียน	และจีน	
9. คู่ค้าที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 	สหรัฐอเมริก�	ตะวันออกกล�ง	ญ่ีปุ่น	ออสเตรเลีย	และสหภ�พยุโรป	
10. คู่แข่งที่สำาคัญ (ปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลม)	 	ไต้หวัน	สเปน	เอกว�ดอร์	จีน	และเก�หลีใต้	

	 ผลผลิตทูน่�	 (ปล�โอดำ�	

และปล�โอล�ย)	 จ�กก�รประมง

ทะเลที่ขึ้นท่�ในประเทศ	 ปี	 2563	 

มีปริม�ณ	48,590	ตัน	เพิ่มขึ้นจ�กปี	

2562	ร้อยละ	5.00		ซึ่งวัตถุดิบที่ผลิต

ไดใ้นประเทศ	มเีพยีงรอ้ยละ	6.11	ของ

อุตส�หกรรมแปรรูปทูน่�เพื่อส่งออก	 

จงึตอ้งนำ�เข�้วตัถดุบิจ�กต�่งประเทศ	

ร้อยละ	93.89

1.	ปี	2563	ค�ดว่�ในตล�ดโลกมีก�รค้�ทูน่�และผลิตภัณฑ์

ประม�ณ	 4.10	 ล้�นตัน	 ซึ่งไทยส่งออกทูน�่และผลิตภัณฑ ์

เปน็อนัดบั	1	ของโลก	ในสดัสว่นรอ้ยละ	14.13	ของก�รสง่ออก 

ทั้งหมดของโลก	โดยไทยส่งออกทูน่�ปริม�ณ	579,156	ตัน	

มูลค่�	71,497	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�ก	ปี	2562	ร้อยละ	5.84	

และร้อยละ	3.48	ต�มลำ�ดับ	เน่ืองจ�กคว�มตอ้งก�รในตล�ด

เพ่ิมข้ึนจ�กก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	 2019	 

	และมีก�รลอ็คด�วน	์		ในหล�ยๆ	ประเทศ	ทำ�ใหเ้กดิก�รกกัตนุ

อ�ห�รสำ�หรับบริโภค	โดยเฉพ�ะทูน่�กระป๋องเพิ่มม�กขึ้น

	 	 	 	 	 2.	 ก�รนำ�เข้�	 ปี	 2563	 มีปริม�ณ	 785,193	 ตัน	 

มูลค่�	38,867	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�ก	ปี	2562	ร้อยละ	4.42	

และร้อยละ	8.80	ต�มลำ�ดับ	ปริม�ณนำ�เข้�ลดลงเนื่องจ�ก

ผลผลิตทูน่�ในประเทศที่จับได้มีปริม�ณเพิ่มขึ้น	 ส่วนมูลค่�

ก�รนำ�เข้�ลดลงต�มทิศท�งปริม�ณก�รนำ�เข้�	 ประกอบ

กับก�รแข็งค่�ของเงินบ�ท	 ส่งผลให้มูลค่�ก�รนำ�เข้�ลดลง	 

ซึง่สง่ผลดตีอ่ผูป้ระกอบก�รแปรรปูทีจ่ะไดวั้ตถดุบิร�ค�ถกูลง	

 1.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยกรมประมง	ได้ร่วมมือ
กับหน่วยง�นอื่นๆ	 ท้ังภ�ครัฐและเอกชน	 ดำ�เนินก�รเพื่อลด
ก�รกีดกันท�งก�รค้�ที่ไม่ใช่ภ�ษีของประเทศคู่ค้�	ดังนี้	 									
	 	 1)	 ผลผลิตต้องมเีอกส�รรับรองก�รจับสัตว์นำ�้	เพือ่ยืนยัน
ว่�ไม่ได้ม�จ�กก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย	 ข�ดก�รร�ยง�น	 
และไร้ก�รควบคุม	(Illegal	Unreported	and	Unregulated	 
Fishing:	IUU	Fishing)	และตอ้งเปน็เรอืทีถู่กตอ้งต�มกฎหม�ย 
เท่�นั้น		 								
	 	 2)	 มีก�รข้ึนทะเบียนแรงง�นต่�งด้�วแบบ	One	Stop	Service	 							
	 	 3)	 จัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รผลิตต่�ง	ๆ 	เช่น	GAP/HACCP		เป็นต้น		
	 2.	ภ�ครัฐและเอกชนได้ร่วมกันกำ�หนดม�ตรก�รดำ�เนิน 
ก�รเพื่อป้องกันก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019		 
โดยมีก�รตรวจคัดกรองแรงง�น	 โดยเฉพ�ะแรงง�นต่�งด้�ว	 
ก�รพ่นฆ�่เชือ้สถ�นประกอบก�ร	และประช�สมัพันธ	์	เพือ่สร�้ง 
คว�มเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคทัง้ในและต�่งประเทศในเรือ่งคว�ม

ปลอดภัยของอ�ห�รจ�กโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�	2019	

การผลิต การตลาด มาตรการ

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563 



88

ภาพแสดงพื้นที่แหล่งผลิตปลาป่นของประเทศไทย



ที่มา: 1/	สม�คมผู้ผลิตปล�ป่นไทย			2/	กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริก�	 	 	

 3/	ร�ค�ปล�เป็ดคละจ�กสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร	ร�ค�ปล�เป็ดดี	

	 และร�ค�ข�ยส่งปล�ป่น	(แนะนำ�)		จ�กกรมก�รค้�ภ�ยใน   

 4/	กรมศุลก�กร	ป	ี2560	-2564	(HS.	2017)	พิกัด	2301.2010.000		 	

	 พิกัด	2301.2020.000		พิกัด	2301.2090.001	พิกัด	2301.2090.090	

	 และพิกัด	2309.9013.000	 	 	 	

หมายเหตุ:	 1.	*	เป็นก�รนำ�เข้�ปล�ป่นที่ไทยส่งออกไปและไม่ได้ม�ตรฐ�นแล้ว

	 	 	 ส่งกลับม�ไทย

	 	 2.	n.s.	หม�ยถึง	จำ�นวนน้อยม�ก    
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ปลาป่นและสัตว์นำ้าไม่มีกระดูกสันหลังป่น

 1. จำานวนโรงงาน (โรง)1/	 86	 70	 68

 2. ผลผลิตปลาป่นโลก (ล้านตัน)2/	 4.71	 4.93	 4.87

 3. ผลผลิตปลาป่นไทย (ล้านตัน)1/	 0.34	 0.35	 0.36

 4. อัตราแปลง ปลาเป็ดหรือปลาสด (กก.) 

 :  ปลาป่น (กก.) =  4 : 1   

5. ราคาเกษตรกรขายได้ 	 8.37		 	8.19		 	8.15	

	 (ปล�เป็ดคละ)/สด	3/	(บ�ท/กก.)	

				5.1	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่น	 31.43	 25.92	 26.07

	 	 โปรตีนตำ่�กว่�	60	%	(บ�ท/กก.)	3/ 

	 	 กลิ่นเบอร	์2	ตล�ด	กทม.	 	 	

				5.2	 ร�ค�ข�ยส่งปล�ป่น	 	38.54		 	32.38		 	31.98	

	 	 โปรตีนสูงกว่�	60	%	(บ�ท/กก.)	3/ 

										กลิ่นเบอร	์1	ตล�ด	กทม.	 	 	

1. การค้าของโลก (ล้านตัน) 2/     

	 นำ�เข้�	 2.55	 3.21	 3.08	

	 ส่งออก	 2.37	 2.61	 2.67	 

2. ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	 0.27		 	0.28		 	0.27		

3. นำาเข้า4/     

	 3.1	 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	52,937		 	40,447		 	41,158

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	2,100.48		 	1,455.13			1,446.18

	 3.2	 ปล�ป่นโปรตีนตำ่�กว�่	60	%	*    

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 n.s.	 92.85	 114.50	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 n.s.	 2.07	 1.93	

	 3.3	 สัตว์นำ้�จำ�พวกครัสต�เชีย	หรือสัตว์นำ้�ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	ป่น	

	 	 และอ�ห�รสัตว์ที่เหม�ะสำ�หรับเลี้ยงกุ้ง    

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 10,131	 10,461	 11,932	

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 408.06	 426.08	 442.27	

 4. ส่งออก 4/    

	 4.1	 ปล�ป่นโปรตีนสูงกว่�	60	%	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	60,506		 	46,792		 	79,145														

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	2,575.04		 	1,723.11			3,041.15	

	 4.2	 ปล�ป่นโปรตีนตำ่�กว่�	60	%	 	 	 	

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	43,468		 	56,608		 	69,337

	 							มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,579.14		 	1,734.58			2,063.72	

	 4.3	 สัตว์นำ้�จำ�พวกครัสต�เชีย	หรือสัตว์นำ้�ทีไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	ป่น	

	 	 และอ�ห�รสัตว์ที่เหม�ะสำ�หรับเลี้ยงกุ้ง    

	 	 ปริม�ณ	(ตัน)	 	24,117		 	19,069		 	18,361													

	 	 มูลค่�	(ล้�นบ�ท)	 	1,356.34		 	1,189.47			1,159.70

5. คู่ค้าที่สำาคัญ  จีน		ญี่ปุ่น	บังคล�เทศ	เมียนม�	เวียดน�ม	 	 	

6. คู่แข่งที่สำาคัญ  เมียนม�	เวียดน�ม	สหรัฐอเมริก�	อินเดีย		 	 	

 การผลิต การตลาด มาตรการ

	 ผลผลิตปล�ป่นปี	 2563	 เพ่ิมข้ึนจ�กปี	 2562	 

ร้อยละ	2.86	แม้ไทยจะได้รับอิทธิพลของพ�ยุฤดูร้อน

ทำ�ให้สภ�พอ�ก�ศแปรปรวน	เรือประมงอวนล�กและ

อวนลอ้มไมส่�ม�รถทำ�ก�รประมงไดต้�มปกต	ิส่งผลตอ่

ปรมิ�ณปล�เปด็ทีไ่ดจ้�กก�รจับลดลง	แต่ปล�ปน่ทีผ่ลติ

จ�กผลพลอยไดจ้�กโรงง�นแปรรปูสตัวน์ำ�้มปีรมิ�ณเพิม่

ขึ้นทดแทนปริม�ณปล�เป็ดที่ได้จ�กก�รจับ

	 ก�รแก้ไขปัญห�ก�รทำ�ประมงผิดกฎหม�ย	 ข�ดก�ร

ร�ยง�น	และไรก้�รควบคุม	ได้รับก�รแกไ้ข	มีก�รลดจำ�นวน

เรือประมง	 ทำ�ให้ปริม�ณปล�เป็ดที่จับได้มีปริม�ณลดลง	 

แต่ร�ค�ปล�เป็ดสดได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ	0.48	

จ�กป	ี2562	เนือ่งจ�กมผีลผลติปล�ปน่ทีผ่ลติจ�กผลพลอยได้

จ�กโรงง�นแปรรปูสตัวน์ำ�้มปีริม�ณเพ่ิมขึน้ทดแทนปริม�ณ

ปล�เป็ดที่ได้จ�กก�รจับ	ทำ�ให้ผลผลิตปล�ป่นในภ�พรวม

เพียงพอต่อคว�มต้องก�รใช้ภ�ยในประเทศ	

	 สำ�หรับก�รนำ�เข้�มีก�รนำ�เข้�ปล�ป่นเพิ่มขึ้นต�ม

ปริม�ณคว�มต้องก�รใช้ในก�รแปรรูปเพ่ือส่งออกไปยัง

ตล�ดต่�งประเทศที่เพิ่มขึ้น	

	 ก�รดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ก�รทำ�

ประมงผดิกฎหม�ยข�ดก�รร�ยง�นและไรก้�รควบคมุ	(IUU	

fishing)	มกี�รลดจำ�นวนเรอืประมง	ก�รกำ�หนดขน�ดต�อวน 

ใหใ้หญ่ข้ึน	เพ่ือใหท้รพัย�กรประมงท�งทะเลมีคว�มยัง่ยนื	

นอกจ�กนี้อุตส�หกรรมปล�ป่นของไทย		มีคว�มพย�ย�ม

พฒัน�ระบบก�รผลิตสินค้�และผลิตภัณฑป์ระมง	เพือ่ให้ได้

รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	 IFFO	 Responsible	 Sourcing	 

(IFFO	RS)	โดยเป็นม�ตรฐ�นที่สอดคล้องกับจรรย�บรรณ

ในก�รทำ�ประมงอย�่งรบัผดิชอบ	(The	Code	of	Conduct	

for	 Responsible	 Fisheries)	 ขององค์ก�รอ�ห�รและ

เกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	(FAO)		

การผลิต
 รายการ 2561 2562 2563 

การค้า
 รายการ 2561 2562 2563 



หมายเหตุ: *เป็นการแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ: *	เป็นก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยในสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร
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หน่วยงาน ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

	สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2940	7224 	correspond@oae.go.th

	กองนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2940	6985 	bapp@oae.go.th

	กองเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว�่งประเทศ 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2940	7033 	biae@oae.go.th

	ศูนย์ประเมินผล 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2579	4166 	deppe@oae.go.th

	ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2579	3608 	cai@oae.go.th

	สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2940	5598 	beaer@oae.go.th

	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งช�ติ* 			กรุงเทพมห�นคร 			0	2579	8161 	aeoc@oae.go.th

	สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที	่1-12

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	1 			จังหวัดเชียงใหม่ 			053	121318-9 	zone1@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	2 			จังหวัดพิษณุโลก 			055	322650	ต่อ	11 	zone2@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	3 			จังหวัดอุดรธ�นี 			042	292557-8 	zone3@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	4 			จังหวัดขอนแก่น 			043	261513		ต่อ	17 	zone4@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	5 			จังหวัดนครร�ชสีม� 			044	465079 	zone5@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	6 			จังหวัดชลบุรี 			038	351398 	zone6@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	7 			จังหวัดชัยน�ท 			056	405005-8 	zone7@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	8 			จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 			077	311641 	zone8@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	9 			จังหวัดสงขล� 			074	312996 	zone9@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	10* 			จังหวัดร�ชบุรี 			032	337951 	zone10@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	11* 			จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 			045	344654-5 	zone11@oae.go.th

						สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตรที่	12* 			จังหวัดนครสวรรค์ 			056	803525 	zone12@oae.go.th

ที่ตั้งหน่วยงานภายในสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร



บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
 น�ยฉันท�นนท	์	วรรณเขจร	 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 น�งอัญชน�		ตร�โช	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 น�งส�วทัศนีย์		เมืองแก้ว	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 น�ยพลเชษฐ	์	ตร�โช	 รองเลข�ธิก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร

	 น�ยวินิต	อธิสุข	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
	 น�ยศิริวัฒน	์	ทรงธนศักดิ์	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นส�รสนเทศก�รเกษตร

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ

	 น�งพรพรรณ		เห็นสว่�ง	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นระบบข้อมูลสถิติก�รเกษตร

กองบรรณาธิการ
	 น�ยนพปฏล		สุทนต์	 น�งส�วกฤติก�		น�คน�คม	

	 น�ยไพบูลย	์	เตชะกัมพลส�รกิจ	 น�งส�วก�ญจน�		ม�ลัยกฤษณะชลี	

	 น�งส�วพนิด�		ไพบูลย์จิตต์อ�รี	 น�งส�วชุลีภรณ	์	ฉิมเจริญ

	 น�งส�วปฐม�		ฤทธิเรืองเดช	 น�งส�วสุรีพร		ยองรัมย์

	 น�งส�วภวิต�		จันทันแก้ว	 น�งส�วกฤติย�		เอี่ยมสุทธ�

	 น�งส�วสุพัตร�		ชังสี	 น�งศิริรัตน์	แก้วก่�

	 น�งส�วพรพรรณ		อัมวงษ์	 น�งส�วจุฑ�รัตน์		ศรีชะบ�

	 น�งส�วเมริย�		จักขุมณี	 น�งส�วอัมพิก�		สุดซ�ง	

	 น�ยจตุรันต	์	อักษรกวน	 น�งส�วเบญจ�		น้อยผล	

	 น�งส�วเกวล	ี	แก้วอ�รี	 น�งส�วศุภักษร		วงศ์ใหญ่

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
	 น�ยกิจษ�รธ		อ้นเงินทย�กร	 น�งส�วน�ฏย�		นนทประดิษฐ์	 	 				

					 น�ยอภิสิทธิ	์		สิริเฉลิมกุล	 น�งส�วจันทร์ทิว�		ต้นกันย�	 	 	

	 น�งส�วปณิฐ	ี	เกิดศิริ	 	 	

รวบรวมและจัดทำาโดย
	 ศูนย์ส�รสนเทศก�รเกษตร	 สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจก�รเกษตร

				 กองนโยบ�ยและแผนพัฒน�ก�รเกษตร	 กองเศรษฐกิจก�รเกษตรระหว่�งประเทศ

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนง�มวงศ์ว�น	แขวงล�ดย�ว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

โทรศัพท์			0	2561	2870			โทรส�ร				0	2561	2870			อีเมล	์prcai@oae.go.th
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